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RESUMO 

O Contact Center, ambiente onde se desenvolveu esta pesquisa, é um local onde integra 

tecnologia avançada com um desenho eficaz nos processos de negócios, e recursos humanos. 

Desde a década de 1980, os serviços de atendimento foram disseminados pelo avanço de 

empresas tecnológicas e produtos telemáticos. Inicialmente a área de atendimento fazia parte 

da empresa, e em seguida, configurações de negócios passaram a adotar esse serviço por um 

modelo de governança híbrido, dependendo do nível de atendimento esperado. As tecnologias 

permitem que as atividades de serviços estejam alocadas remotamente; é uma indústria 

geograficamente móvel. Os modelos de governança baseados em terceirização ou em parceria 

evidenciaram as relações interorganizacionais como meio de geração de valor aos participantes 

do acordo. Pela ótica da Visão Baseada em Recursos e da Visão Relacional, as interações 

estabelecidas entre empresas podem se tornar um recurso fonte de competitividade para ambas. 

Uma vez que a capacidade de se relacionar pode ser desenvolvida por meio de estruturas de 

gestão, critérios de prestação de serviços bem definidos, habilidades que promovam troca de 

informação, resolução conjunta de problemas, uso limitado de poder, e outras características, 

pode-se considerá-la como um recurso intangível, valioso pela qualidade dos serviços, e não 

facilmente identificado e imitado. Assim, optou-se por realizar uma pesquisa exploratório-

descritiva, de natureza qualitativa, com quatro empresas distintas do setor do Contact Center, 

sendo: duas empresas contratadas, de serviços de Contact Center, e duas empresas contratantes 

desses serviços. A etapa empírica foi organizada para capturar valor percebido na díade, ou 

seja, na relação entre empresas, por meio de entrevistas semiestruturadas. Após tratamento e 

análise dos dados, chegou-se à conclusão de que existe uma forte importância nas relações 

interorganizacionais apresentadas nas díades constantes entre as empresas contratadas e 

contratantes, embora com a existência dos contratos formais, as relações verificaram a alta e a 

baixa dependências dos recursos complementares nas empresas que foram estudadas e  da 

importância destes recursos na geração, percepção e apropriação de valor, representadas pelos 

ativos específicos dos relacionamentos, nas rotinas de troca e compartilhamento de 

conhecimento e habilidades complementares na construção da oferta de novos serviços entre as 

empresas, além de melhorias nos serviços prestados já contratados. Constatou-se também a 

grande importância da presença dos seus principais gestores de negócios nos sites dos clientes 

e/ou parceiros de negócios. Por fim, a pesquisa forneceu contribuição teórica quanto ao conceito 

e construto de capacidade relacional e prática, sobre as características da capacidade relacional 

organizacional, potenciais geradores de valor aos clientes. 

 

Palavras-chave: Contact Center; Visão Relacional; Capacidade Relacional; Relações 

Interorganizacionais; Geração de Valor. 

 



   
 

ABSTRACT 

The Contact Center, is the environment where this research was developed, is a place where it 

integrates advanced technology with an effective design in the business processes, and human 

resources. Since the 1980s, customer service has been disseminated through the advancement 

of technology companies and telematic products. Initially the service area was part of the 

company, and then, business configurations started to adopt this service by a hybrid governance 

model, depending on the level of service expected. Technologies allow service activities to be 

allocated anywhere; is a geographically mobile industry. The governance models based on 

outsourcing or partnership evidenced interorganizational relationships as a means of generating 

value to the participants of the agreement. From the perspective of Resource-Based Vision and 

Relational View, the interactions established with service providers can become a source of 

competitiveness. Since the ability to relate can be developed through well-defined management 

structures, service delivery criteria, skills that promote information exchange, joint problem 

solving, limited use of power, and other characteristics, one can considered as an intangible 

resource, valuable for the quality of services, and not easily identified and imitated. For this, 

we chose to conduct an exploratory-descriptive research, of a qualitative nature, with four 

distinct companies in the Contact Center sector and the applied technologies: two companies 

contracted for contact center services, and two contracting companies of these contracting 

services. The empirical step was organized to capture perceived value in the relationship 

between companies - Business to Business B2B - companies contracted for services and 

contracting companies, through semi-structured interviews using two different routes, one for 

contractors and the second for contractors of services. Finally, the research provided a 

theoretical contribution to the concept and construct of relational and practical capacity on the 

characteristics of the potential organizational relational capacity that generates value to clients. 

Keywords: Contact Center; Relational View; Relational Capacity; Interorganizational 

Relations; Value Generation. 

 

 

 



13 
 

1. INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa se desenvolveu no segmento de serviços de Contact Center, que tem sido 

disseminado e importante para os setores de telecomunicações, informática e outros prestadores 

de serviços tecnológicos, principalmente. 

O maior motivador para o pesquisador deste trabalho foi o conhecimento por 

constatações da importância das relações interorganizacionais nos contratos de serviços, além 

da sua experiência profissional no setor e pesquisas de mercado já realizadas, e exemplos de 

falas de executivos do setor da tecnologia e Contact Center.  

Diante da expansão dos recursos digitais e serviços a clientes, o segmento de 

atendimento começa a se estruturar, onde o básico Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) 

deixa de ser o maior motivador do crescimento do setor. Em análises da E-Consulting Corp., o 

“Estudo do Mercado de Relacionamento no Brasil”, revela as principais características desse 

mercado em constante evolução. “É inegável que, para sobreviver à crise, as empresas se 

movimentem para um diferencial competitivo no que tange às mídias sociais e aos canais 

digitais”, avalia Daniel Domeneghetti, CEO da E-Consulting Corp. (CONSUMIDOR 

MODERNO, 2017). Em seguida, Madruga (2018) informa que, na década de 1980, a área 

passou a ser chamada de Call Center, disseminada pelo avanço dos serviços e produtos 

telemáticos, mudanças nas configurações de negócios, oferta de valor e adoção de novas 

tecnologias. Cada vez mais sofisticadas, as tecnologias e as estruturas de serviços dos Call 

Centers foram adotadas em busca de melhores desempenhos econômicos e de qualidade para 

os clientes. Atualmente, com serviços mais abrangentes do que o Call Center, a área de serviços 

de atendimento a clientes passa a se chamar Contact Center, que, além de ampliar os canais do 

telefone, também passou a incluir esclarecimentos de dúvidas e problemas tecnológicos, assim 

como questões administrativas, contratuais, de pagamento, recuperação de créditos, cobrança e 

satisfação, entre outros (MADRUGA, 2018).  

Nesse contexto, a pesquisa “Estudo do Mercado de Relacionamento no Brasil”, avaliou 

que serviços de maior valor agregado estão baseados em modelos de gestão que valorizam o 

relacionamento, proporcionado por canais digitais e por análise de dados da jornada do cliente; 

tais canais digitais têm maior potencial para crescimento do volume de contratação de serviços 

de relacionamentos nos próximos anos (CONSUMIDOR MODERNO, 2017). Segundo 

Domeneghetti, no Anuário Brasileiro de Relacionamento com Cliente, “o maior impulsionador 

do setor passa a ser o digital” (ECOMMERCE BRASIL, 2018). 
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 Modelos de governança adotados no contexto de Contact Center passaram a evidenciar, 

em muito, as relações interorganizacionais, uma vez que os serviços de atendimento a clientes 

são terceirizados ou realizados por meio de parcerias. Considerando a abordagem dos contratos, 

a Teoria dos Custos de Transação (WILLIAMSON, 1996) explica que os modelos de 

governança devem acompanhar a melhor relação entre custo e especificidade do ativo, 

mediadas por elementos como incerteza, racionalidade limitada e oportunismo, oferecendo 

assim, estruturas de governança híbridas – formadas por duas ou mais empresas com relações 

interorganizacionais. A governança dos serviços de Contact Center se desenvolve ao longo do 

tempo e tende a se aprimorar com a longevidade das relações (WILLIAMSON, 1996).  

 A escolha por modelos de governança híbridos é útil para acesso a recursos 

complementares para as organizações. 

Os recursos complementares são fundamentais para a presente dissertação; as 

habilidades dos gestores nas relações interorganizacionais no uso dos recursos complementares 

como competências em serviços customizados identificados nos constantes contatos e presença 

nas instalações das empresas tomadoras de serviços pelas empresas contratadas, mostraram, ao 

longo do tempo, o desenvolvimento da confiança, superando, muitas vezes, custos acima dos 

praticados no mercado (DYER; SINGH, 1998).  

A proximidade dos principais gestores nas relações interorganizacionais gera e acelera 

a transferência de conhecimento entre as empresas e essa capacidade relacional, desses gestores, 

poderá gerar crescimento das empresas; além da capacidade de inovação das empresas, que 

gera valor para ambas as partes.   

A capacidade relacional pressupõe que as experiências entre as empresas poderão trazer 

aprendizado mútuo entre estas mesmas, caracterizando a existência de uma capacidade 

relacional de valor (DYER; SINHG, 1998).  

Dyer e Singh (1998) argumentam que, para se gerar valor por meio das relações 

interorganizacionais, é possível identificar quatro fontes potenciais de vantagem competitiva, 

que são: 1) ativos específicos dos relacionamentos entre empresas, 2) rotinas nas trocas e 

compartilhamento de conhecimento com resultados na aprendizagem mútua; 3) recursos 

complementares, capacidades e habilidades complementares na combinação de criação de 

novos produtos ou serviços de forma única e 4) redução dos custos de transação com uma 

governança eficaz.  

Da mesma forma, Dyer e Singh (1998, p. 662) identificaram rotinas de 

compartilhamento de conhecimento interfirmas como uma das quatro possíveis fontes de rendas 

relacionais que são supernormais. Notadamente as empresas que de alguma forma prestam ou 
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tomam serviços de Contact Center poderão agregar valor, ou não, para os agentes envolvidos 

nestes serviços contratados.  

Empresas detentoras de produtos e serviços voltados à telefonia fixa ou móvel, 

informática, tv a cabo, negócios eletrônicos, entre outros, passaram a adotar serviços em 

empresas especializadas em atendimento. As empresas que desejam atingir maior diferencial 

com serviços de atendimento, por exemplo, preferiram desenvolver uma parceria mais 

exclusiva com as contratadas de serviços, cuja estrutura de atendimento pode estar dentro ou 

fora das instalações das contratantes.  

Mediante esse contexto, a questão que este trabalho visa responder é: Quais as 

características das relações interorganizacionais que contribuem com a geração de valor para 

empresas fornecedoras e clientes de serviços de Contact Center?  

Com isto, a natureza das relações de serviços em Contact Center deve representar o 

objetivo de cada negócio, ampliando as possibilidades de customização e intangibilidade de 

recursos potenciais para alcance de competitividade. 

Segundo os autores Walter, Ritter e Gemunden (2001) o propósito essencial de uma 

empresa fornecedora e cliente envolvida em um relacionamento é o alcance de valor para ambas 

as partes. Esses valores podem se manifestar de formas diferentes nestas relações 

interorganizacionais. 

Pode-se entender o “valor” como um dos conceitos no campo da administração nos 

estudos da estratégia empresarial, com foco em pesquisas como a dos autores Bowman e 

Ambrosini (2000, tradução nossa), que definem valor sobre a ótica do “uso” pertencente de 

forma subjetiva ao consumidor individual (cliente) e percebido por este mesmo indivíduo, e o 

“preço” está ligado ao “valor de troca” em montante monetário, efetuado em um ponto 

determinado e no tempo onde essa troca é realizada (BOWMAN; AMBROSINI, 2000, p. 3, 

tradução nossa), portanto os consumidores (clientes) são os árbitros do valor (PRIEM; 

BUTLER, 2007).  

Os clientes estão se tornando uma fonte importante de vantagem competitiva porque, 

além das receitas, os fornecedores podem obter ideias de produtos, tecnologias e/ou acesso ao 

mercado, e outros, de seus clientes (WALTER,1999; WILSON, 1995; ANDERSON; 

HAKANSSON; JOHANSON, 1994).  

Pesquisadores acreditam serem as relações interorganizacionais potenciais recursos 

geradores de heterogeneidade entre firmas (DYER; SINGH, 1998; DYER; SINGH; 

HESTERLY, 2018). Segundo Penrose (1959) e Wernerfelt (1984), as organizações envolvidas, 

necessitam desenvolver relações interorganizacionais sadias, produtivas e que possam trazer 
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ganhos nas relações entre as empresas. Para gerenciar as relações interorganizacionais, Capaldo 

(2007) e Dyer e Hatch (2006) citam a importância das capacidades relacionais; essas são 

identificadas como competências e habilidades da firma em lidar com dicotomias entre o 

aumento da dependência tecnológica interna e a necessidade de desenvolver, induzir e adequar 

ofertas mais específicas por meio de atividades interorganizacionais recíprocas entre as 

empresas.  

As empresas podem fornecer produtos ou serviços personalizados para vários clientes; 

as capacidades específicas de relacionamentos significam que operações com diferentes 

clientes poderão ter diferentes níveis de desempenho (DYER; HATCH, 2006).  

Para o desenvolvimento dessa pesquisa optou-se pelo método qualitativo (CRESWELL, 

2010). A pesquisa qualitativa visa conhecer as relações B2B, entre contratadas e contratantes 

de serviços de Contact Center. As coletas de dados com posterior análise e discussão 

vislumbraram identificar as características das relações interorganizacionais que contribuem 

com a geração de valor para os envolvidos.  

Segundo Dyer e Hatch (2006), algumas empresas podem obter vantagem competitiva 

relacional (por exemplo: qualidade superior) destacando seus ativos de conhecimento com a 

sua rede de fornecedores, além da possibilidade no melhor desempenho frente aos membros 

das diferentes redes.  

Para melhor entendimento dos conceitos aplicados neste trabalho de pesquisa, o 

próximo tópico aborda o panorama do segmento de Contact Center, sua evolução no tempo e 

o seu momento atual. 

 

2 PANORAMA DO SEGMENTO DE CONTACT CENTER  

O setor em estudo do uso dos processos automatizados na criação do telemarketing nos anos de 

70 e 80 (MADRUGA, 2018) e depois nos anos 90, com o surgimento do Serviço de 

Atendimento ao Consumidor (SAC) tem passado por profundas transformações até o presente 

momento com as empresas do setor do Contact Center na sua 5ª fase de desenvolvimento, 

refletidas na fidelização dos clientes, com a combinação de várias outras tecnologias no 

atendimento ao cliente e ampliação de mais funções na incorporação de outras atividades, além 

do atendimento telefônico em grandes centrais telefônicas (MADRUGA, 2018).  

Esse setor, portanto, viabilizou o surgimento e configuração nos modelos de negócios 

frente às novas demandas e exigências deste mercado, além da formação dos melhores preços 

e nos modelos de negócios, principalmente na oferta de serviços pelas empresas prestadoras e 

tomadoras de serviços de Contact Center, objeto de pesquisa do presente trabalho. 



17 
 

Segundo a pesquisa com 241 empresas fornecedoras e tomadoras de serviços de Contact 

Center, de abordagem quantitativa e qualitativa, com o universo de pesquisa com 1.235 

registros enviados e respondentes no total 20% e coordenada pelos autores Castelo e 

Notarnicola, encomendada pelas empresas Algar e Cpqd e patrocinada pela Revista Cliente SA 

(2018), apresentou, em suas análises do tema Cenários e Tendências do Setor, composta por 

40,66% das empresas com operação própria, 30,71% com empresas contratantes e 28,63% 

contratadas: a grande maioria pretende revisar seus fornecedores e/ou parceiros de negócios nos 

próximos 12 meses - dessas empresas, as contratantes (tomadoras de serviços terceirizados) 

correspondem a 39,62% do total avaliado.  

Os principais critérios empregados são: atualização tecnológica, soluções para melhoria 

da gestão e das operações com “qualidade no atendimento”. As contratadas estão mais expostas 

diretamente à alta competitividade e novos modelos de contratação que estão presentes 

conforme a oferta e remunerações dos contratos atrelados à KPIs de performance e controle de 

forma customizada para cada negócio e/ou parcerias. 

Outro dado importante presente na pesquisa trata dos maiores investimentos em 

tecnologias para oferta de serviços e em gestão e controle para ganhos em produtividade, 

rentabilidade e valor para as partes deste processo. 

Os dados mais recentes do Anuário Brasileiro de Relacionamento com cliente na sua 

edição de 2017/18, o mercado brasileiro de Contact Centers convive com a busca por novos 

modelos de gestão e ofertas de serviços em sintonia com a atual dinâmica de consumo na 

geração de valor para os clientes.  

Com uma previsão de receita de R$ 47,94 bilhões esse ano contra R$ 46,1 bilhões de 

2016 (uma evolução de 4%) e um decréscimo no número de PAs de 2,16%, o mercado brasileiro 

de Contact Centers vive um momento de ruptura (CONSUMIDOR MODERNO, 2017).  

Mesmo com a previsão de alta de 7,5% no faturamento do setor como um todo, em 

2018, as empresas que prestam serviços terceirizados de Contact Center devem registrar uma 

queda na demanda em todos os serviços tradicionais. Por outro lado, os ganhos com serviços 

digitais devem receber um incremento de cerca de R$ 500 milhões nesse ano de 2018 

(CONSUMIDOR MODERNO, 2017), dados estes que não foram confirmados por falta de 

trabalhos de pesquisas dos órgãos representantes do setor. 

 “Um dos fatores importantes que registra esta queda é justamente a substituição 

tecnológica por canais digitais com autosserviço e autoatendimento”, e também “a 

regulamentação, que diminui a amplitude do serviço”. Um exemplo é a lei sancionada pelo 



18 
 

estado do Rio de Janeiro, em setembro de 2018, que limita para segunda a sexta das 8h às 18h 

a oferta de produtos e serviços por telefone (ECOMMERCE BRASIL, 2018). 

 Por outro lado, os serviços de Contact Centers no mercado B2B (de empresas para 

empresas, na sigla em inglês) vão registrar alta para R$ 1,49 bilhão frente R$ 1,34 bilhão, ainda 

não confirmada no final de 2018. A E-Consulting Corp., empresa de consultoria do setor, 

também prevê crescimento na categoria outros serviços, incluindo o fornecimento de soluções 

tecnológicas para terceiros: pequena, mas promissora, a vertical terá incremento de R$ 240 

milhões, saltando de R$ 600 milhões para R$ 840 milhões neste ano (CONSUMIDOR 

MODERNO, 2017).  

 A receita do setor foi de R$ 13,11 bilhões em 2017, segundo a Associação Brasileira de 

Telesserviços (ABT, 2018), que representa cerca de 80% das empresas terceirizadas 

especializadas em atendimento ao cliente no país. O levantamento foi encomendado pela 

entidade à consultoria E-Consulting, sem confirmação de dados oficiais, mais recentes no 

mercado brasileiro. 

Como já enfatizado, a motivação é devido à importância dada ao mercado do setor de 

Contact Center e às suas relações no desenvolvimento de negócios e dos fatores que 

influenciam no entendimento da geração e captura de valor nas relações business to business 

(B2B), como colaboração para o setor e para os trabalhos de pesquisas acadêmicas.  

Conhecer e medir essas relações parece de fundamental importância para o negócio desse 

setor. O conceito de bons serviços, encantamento e fidelização dos clientes, surpreendendo 

estes mesmos clientes; não somente na entrega em tempo orçado e sem acréscimos de preços, 

hoje não respondem mais às suas expectativas; é preciso construir uma relação sadia de 

confiança, que vai muito além do contrato formal de serviços. 

Após a apresentação do referencial teórico é apresentado o modelo de pesquisa, seguidos 

dos procedimentos metodológicos para o atingimento dos objetivos da presente dissertação, e 

por fim os resultados obtidos, identificados e discutidos.  

 

3 REFERENCIAL TEÓRICO   

O referencial teórico da presente dissertação foi organizado em cinco (5) partes: 1) na primeira 

parte foram apresentados os dados dos levantamentos em bases teóricas com as principais 

palavras chaves extraídas do site do Web Of Science; 2) na segunda parte foram apresentados 

os principais conceitos teóricos da  Visão Baseada em Recursos (Resource Based View) - RBV 

(PENROSE, 1959; WERNERFELT, 1984); 3) na terceira parte foram apresentados os 

principais conceitos da Visão Relacional (Relational View); 4) em seguida, na quarta parte, 
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foram apresentados os conceitos defendidos pelos principais autores sobre as Capacidades 

Relacionais (Relational Capability); 5) e, finalmente, na quinta parte foram apresentados os 

principais conceitos sobre: Criação, Percepção e Apropriação de Valor. 

3.1 LEVANTAMENTOS EM BASES TEÓRICAS DE DADOS   

O presente levantamento de dados tem como foco e apoio principal a análise das relações 

interorganizacionais e de que maneira estas relações e a capacidade relacional, nas dimensões 

identificadas, contribuem com a geração de valor para os agentes dos contratos Business do 

Business (B2B) – contratada e contratantes no setor do Contact Center.  

Em função das mudanças que vem sofrendo o setor de telecomunicações e em especial 

o de Contact Center, fica notória a importância da pesquisa para entender o mercado e oferecer 

apoio nas informações para o setor e aos seus principais executivos na melhor gestão dos 

contratos e atendimento aos parceiros e clientes finais, além da contribuição para a academia 

no tema das relações interorganizacionais e da visão relacional, independentemente dos 

achados das relações não formais dos contratos entre as empresas contratadas e contratantes de 

serviços de Contact Centers no Brasil. 

A atualização bibliográfica foi construída com a adoção da plataforma do site da Web 

of Science, no período de agosto de 2018 a fevereiro de 2019, com as principais palavras chaves 

e dos seus cruzamentos constantes no quadro de 1, embora a busca tenha sido elaborada desde 

o período de 1945, o recorte apresentado no quadro 1, refletiu os períodos das suas maiores 

concentrações de publicações e citações, o que mostrou ainda a pequena quantidade de 

publicações acadêmicas, fator que representa a motivação do pesquisador deste trabalho e 

poderá representar estímulo a muitos outros pesquisadores dos temas relacionados ao objeto de 

pesquisa desta investigação. 

Quadro 1:  Análise geral das palavras chaves. 

Busca das palavras Qte. Reg. Período 

Interorganizational 4.545 1992-2019 

Interorganizational Relationships 1.056 1992-2019 

Interorganizational and Value Generation 3 2008-2019 

Relational View 475 1999-2019 

Relational Capability 48 1994-2019 

Relational Capabilities 91 1994-2019 

Relational Capability and Capabilities 36 1994-2019 

Value Generation 259 1997-2019 

Value Capture 513 1995-2019 

Value Perception 215 1998-2019 

Fonte: elaborado pelo autor – Web of Science – agosto de 2018 a fevereiro de 2019. 
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O quadro de 1, juntamente com os gráficos 1, 2 e 3, mostram as quantidades de artigos 

publicados e as demais citações com os respectivos artigos seminais, a partir do ano de 1992 

até o ano de 2019, com o maior número de publicações para o tema “Interorganizational”, com 

o total de 4.545 artigos e 211.564 citações. 

 

Gráfico 1: buscas da palavra-chave Interorganizational  

 

Fonte: Web of Science no período de agosto de 2018 a fevereiro de 2019. 

 

Já a palavra “Interorganizational Relationships”, gráfico 2, apresentou segundo maior 

total em 1.056 artigos publicados até fevereiro de 2019, dos quais há grande concentração nas 

áreas de Management, com 583 publicações e Business, com 428 artigos publicados, seguidos 

das demais áreas com distribuições equitativas entre 28 e 56 artigos publicados. Estes 1.056 

artigos foram citados em 34.125 outros artigos e também concentrados respectivamente nas 

áreas de Management e Business em 39% e 29% do total geral das citações da referida palavra. 
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Gráfico 2: buscas da palavra-chave “Interorganizational Relationships” 

 

Fonte: Web of Science no período de agosto de 2018 a fevereiro de 2019. 

A palavra chave “Interorganizational and Value Generation”, gráfico 3 com três 

publicações no cruzamento das palavras “Interorganizational” com “Value Generation”, 

embora a pesquisa tenha sido feita somente na base do Web of Science, o que não descarta a 

possibilidade da existência de outras publicações nos demais sites de buscas existentes o 

mundo. 

Gráfico 3: buscas da palavra chave “Interorganizational and Value Generation” 

 

Fonte: Web of Science no período de agosto de 2018 a fevereiro de 2019. 
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A palavra “Relational View”, apresentou o total de 475 artigos. Na sequência, com a 

quantidade de 48 artigos, temos a busca com a palavra chave “Relational Capability” e 

sucessivamente Relational Capabilities, Relational Capability and Capabilities, Value 

Generation, Value Capture e Value Perception, respectivamente com: 91, 36, 259, 513 e 215 

artigos publicados.  

Deste total coletado da pesquisa, constante no quadro 1 com 475 artigos; 32% e 19% 

deles estão contidos, respectivamente, nas áreas de gestão e negócios. Os restantes, em 

percentuais menores, encontram-se distribuídos nas áreas de sistemas de informação e 

informática; geografia, psicologia e psicanálise; gestão de pesquisa em operações; economia; 

educação e pesquisa; filosofia e ética.  

Dos 475 artigos com o tema “Relational View” publicados no período de 1945 a 

fevereiro de 2019, e também da busca da palavra “Interorganizational” com 4.545 artigos, tem 

o maior destaque para a publicação dos autores Dyer e Singh (1998) no Journal The Academy 

of Management Review, datado de outubro de 1998, embora tenha sido apresentado na 

conferência internacional em agosto de 1996 no Academy-of-Management, na cidade de 

Cincinnati-USA. O interesse pelo tema cresceu em seu volume de artigos com aumento em 6% 

com base em agosto de 2018 até janeiro de 2019, pesquisa realizada no mesmo portal do Web 

of Science. O tema específico para a palavra “Interorganizational” é mais citado: do total de 

211.564 citações, este mesmo artigo dos autores seminais Dyer e Singh (1998), apresentaram 

4.407 citações. 

Também um segundo artigo com tema semelhante e mais recente, desses mesmos 

autores incluindo neste caso específico o autor William S. Hesterly, publicado em dezembro de 

2018 no Journal Strategic Management, apresentou 3 citações na área Management. 

Segundo dados coletados do site do Web of Science, este mesmo tópico “Relational 

View”, recebeu 11.372 citações em outros artigos, dos quais 4.939 ligados à área de 

Management e 3.447 à Business. 

A busca pela palavra “Relational Capability”, apresentou a quantidade de 48 artigos 

com 2.206 citações dos quais 47% representados pela área de gestão e 40% pela área de 

negócios. Fortalecendo também o interesse dos pesquisadores pelas mesmas áreas da 

administração, contidas no tema do “Relational View”.  

A palavra “Relational Capabilities”, apresentou a quantidade de 91 artigos com 2.794 

citações dos quais 51% representados pela área de gestão e 37% pela área de negócios.  
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O cruzamento das palavras de busca “Relational Capability”, com “Capabilities”, 

resultou a quantidade de 36 artigos no período definido entre 1945 até 2019, onde 51% estão 

concentrados na área de gestão e 37% em negócios, das 1.206 citações.  

A palavra “Value Generation”, teve destaque com 259 artigos publicados e 1.660 

publicações com 409 citações na área de gestão e 327 em negócios, respectivamente 25% e 

20% do total publicado.  

A palavra “Value Capture”, apresentou a quantidade de busca em 513 artigos com 6.102 

citações representadas por 38% na área de gestão e 30% na área de negócios. A palavra “Value 

Perception”, apresentou a quantidade de busca em 215 artigos com 1.604 citações representadas 

por 21% na área de gestão e 32% na área de negócios. 

As buscas no site Web of Science quanto ao cruzamento das palavras-chave mostraram, 

que não existem pesquisas na sua maior parte, com pequenas exceções para as combinações 

representadas pelas palavras “Relational View + Value Generation” com apenas um artigo 

publicado e duas citações em 100% na área de negócios, seguida da combinação das palavras 

chaves “Relational View + Value Capture” com quatro artigos publicados e 17 citações na área 

especificamente de gestão correspondente a 83% do total e a combinação representada pelas 

palavras chaves “Relational Capability + Value Capture” com apenas um artigo publicado 

com 36 citações das quais 72% nas áreas de negócios e gestão. 

Na combinação das palavras “Interorganizacional + Value Generation”, foram 

identificados 3 artigos, como relatado - já para as demais combinações, com as principais 

palavras-chave, objeto do presente trabalho, com a palavra Interorganizacional, composta pelas 

palavras “Value Capture e Value Perception”, não foram encontrados artigos publicados, 

essencialmente no site de buscas do Web of Science, o que não representa a inexistência de 

trabalhos publicados em outros sites de buscas de referências semelhantes.  

Portanto, a inexistência de trabalhos com as combinações das palavras-chave mostrou 

que poderá resultar em incentivos, não somente para o pesquisador deste trabalho, mas para 

outros interessados nos estudos da administração em temas das relações interorganizacionais, 

sob a perspectiva da geração, captura e percepção de valor nas relações B2B. 

Nesta pesquisa por palavras-chave percebe-se o maior interesse dos pesquisadores ou 

maior número de publicações para os temas ligados a Relational View, Value Generation, Value 

Capture e Value Perception, sob a perspectiva do “valor” e da capacidade dinâmica, o que vem 

fortalecer os trabalhos de pesquisa para o tema ainda pouco explorado com estudos da 

administração para as relações interorganizacionais e geração de valor. 



24 
 

A seguir, no próximo tópico, são apresentados os principais conceitos teóricos que 

nortearam o presente trabalho de pesquisa, apresentando a visão baseada em recursos com tema 

inicial e de origem evolucionária para a teoria da Relational View que explicam as relações 

interorganizacionais para os agentes dos contratos Business do Business (B2B) e Business to 

Consumer (B2C) no setor do Contact Center. 

 

3.2 VISÃO BASEADA EM RECURSOS  

A estratégia empresarial tem mostrado preocupações por meio de estudos empíricos quanto ao 

entendimento da vantagem competitiva no mercado, com destaque nos trabalhos acadêmicos 

para o tema da Visão Baseada em Recursos (Resource Based View) – RBV (PENROSE, 1959; 

WERNERFELT, 1984).  

Penrose (1959) destaca a importância na afirmação da singularidade das empresas na 

distinção particularizada entre os recursos e os possíveis arranjos de serviços que poderão ser 

desenvolvidos em função de cada recurso, em contrapartida argumenta Wernerfelt (1984), na 

definição de recursos como tudo o que poderia ser pensado como uma força ou mesmo fraqueza 

de uma empresa específica.  

A RBV argumenta que uma firma pode ser considerada como um pacote de recursos 

(AMIT; SCHOEMAKER, 1993; RUMELT, 1984), e que os recursos que são valiosos, raros, 

imperfeitamente imitável e imperfeitamente substituíveis (BARNEY, 1991), e que, segundo os 

autores Barney e Hesterly (2011), criam valor para as organizações na busca pela vantagem 

competitiva e ainda identificam na empresa quais recursos e capacidades na visão dos seus 

gestores são, além de valiosos, raros e inimitáveis, identificados pela organização no modelo 

VRIO. O modelo VRIO fundamenta-se nas questões dos recursos e das capacidades em que as 

empresas explorem uma oportunidade externa ou mesmo neutralizem uma ameaça externa com 

o uso do Valor, da Raridade, da Imitabilidade e Organização (BARNEY; HESTERLY, 2011).

 Os recursos, para Barney (1991), são internos da firma e classificados de acordo com os 

conceitos da RBV em: capital físico, representado pela tecnologia, localização geográfica ou 

acesso à matéria-prima; capital humano, com a capacidade intelectual e de relacionamento que 

poderá ser encontrada nas pessoas, em todos os níveis hierárquicos até os trabalhadores em 

demais níveis da firma; capital organizacional, representado pela estrutura da firma, a maneira 

como é organizada, seus processos e controles dos seus sistemas de coordenação, além das 

relações informais entre os grupos internos. A combinação destes recursos torna a empresa 

única, frente às concorrentes, portanto, essa empresa passa a obter vantagem competitiva. 
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No entanto, as relações de troca entre as empresas fazem parte dos estudos que mostram 

as possibilidades dessas empresas construírem vantagens competitivas no uso dos recursos da 

RBV por meio da infraestrutura, da tecnologia, da marca e do conhecimento no fornecimento 

de produtos e serviços. A proposição central da Visão Baseada em Recursos (RBV) é, portanto, 

que a fonte da vantagem competitiva se encontra, primariamente, nos recursos e competências 

desenvolvidos e controlados pelas empresas e, apenas secundariamente, na estrutura das 

indústrias nas quais ela se posiciona (WERNERFELT, 1984; PETERAF, 1993).  

A vantagem competitiva com o uso estratégico dos recursos internos das organizações, 

após um longo período de vazio quanto à apresentação de estudos acadêmicos, ganha 

notoriedade com a publicação dos trabalhos dos autores Barney (1995) e Mills et al, (2002), na 

gestão de recursos humanos na formação das competências como fator fundamental nos 

modelos das melhores práticas de gestão do capital humano nas empresas, fonte, portanto de 

vantagem competitiva no mercado.  

O capital humano é representado por um desses recursos tratados na teoria da RBV, dos 

autores Peteraf e Wernerfelt (1993). Outras fontes poderão proporcionar vantagem competitiva; 

a RBV também defende que as fontes de vantagens competitivas das organizações são 

heterogêneas quanto aos seus recursos internos e que parte destes recursos poderão gerar mais 

lucros para estas mesmas organizações (BARNEY, 1991). 

A RBV concentrou-se na natureza e nos determinantes da heterogeneidade (BARNEY, 

1991; FOSS, 1993; MAHONEY, 2005; PETERAF, 1993; PETERAF; BARNEY, 2003; 

TEECE, 1982; WERNERFELT, 1984). A heterogeneidade é um componente importante para 

a análise do setor das empresas de Contact Center pela diversificação dos serviços ofertados, 

além dos modelos estruturais dessas mesmas empresas. A RBV fornece uma explicação da 

heterogeneidade de forma competitiva baseada na premissa que os concorrentes entre si diferem 

em seus recursos e capacidades de maneiras importantes e duráveis, e essas diferenças, por sua 

vez, impactam nas vantagens e desvantagens (HELFAT; PETERAF, 2003). 

Na busca pela compreensão da origem - de onde vêm a heterogeneidade, e como as 

empresas utilizam recursos e capacidades para criar vantagem competitiva, os autores Helfat e 

Peteraf (2003) pesquisaram sobre o ciclo de vida das capacidades nas empresas que fornecem 

uma linguagem e modo de pensar sobre a evolução das capacidades com uma nova abordagem 

dinâmica, teoria baseada em recursos, que ajuda a explicar as fontes fundamentais da 

heterogeneidade da empresa.  
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Segundo os autores Storbacka e Nenonen (2009), um ingrediente chave para empresa é 

sua capacidade de explicar a heterogeneidade de desempenho entre as empresas - uma questão 

que sempre esteve no foco da pesquisa em gestão estratégica. 

Para lidar com a heterogeneidade, pode ser necessário gerenciar modelos de negócios 

paralelos. Isso exigirá novos recursos, como a percepção da geração de valor do cliente, 

gerenciamento de contas, plataformas de produção modularizadas e controle de desempenho 

do relacionamento (STORBACKA; NENONEN, 2009). 

Uma crítica à RBV é sua abordagem estática para lidar com os movimentos dos 

mercados; por isso, Sminia (2014) chamou de RBV dinâmica a abordagem das capacidades 

dinâmicas, que, de certa forma, são recursos que se mantêm atualizados conforme o dinamismo 

de seus recursos e mercado. Portanto, a capacidade dinâmica considera adaptação ao ambiente 

e se aproxima das explicações dos motivos do desempenho empresarial ao longo do tempo; 

essa é útil enquanto abordagem, para entender fontes de competitividade da firma mediante 

mudanças no ambiente competitivo, de natureza dinâmica.  

Tendo como unidade de análise a relação interorganizacional, o caráter dinâmico é 

natural à ligação entre partes (empresas) proporcionada pela interação; uma vez que cessa a 

interação, acaba a relação (DYER; SINGH; HESTERLY, 2018). 

As empresas de Contact Center e os seus fornecedores apresentam produtos, soluções 

e/ou serviços que sofrem evoluções constantes no mercado. A evolução permanente dos 

produtos e processos é reconhecida nos anos recentes como essencial à vantagem competitiva 

das empresas, em quase todas as indústrias. É preciso, portanto, pelas demandas constantes do 

mercado que as empresas de Contact Center tenham um modelo dinâmico, habilidades e 

competências como vantagens competitivas, frente às mudanças do mercado. 

A RBV enfatiza que os recursos e capacidades organizacionais, podem ser fonte de 

vantagem competitiva sustentável, uma vez que se tornam meios para oferta e captura de valor 

superior ao mercado em que atuam; se tal valor é reconhecido pelo cliente, tal aspecto 

heterogêneo não deve ser facilmente identificável ou imitado pela concorrência. 

A variante "criação de valor" concentra-se na criação de recursos potenciais das 

empresas, através do conhecimento endógeno, inovação e crescimento (PENROSE, 1959).  

Segundo Barney e Hesterly (2011), uma das formas para se identificar recursos e 

capacidades valiosos controlados nas empresas é estudar a sua “cadeia de valor”, o que se traduz 

como o conjunto de atividades empresariais da sua dedicação para produzir, desenvolver e 

comercializar seus produtos ou serviços. A cada uma dessas etapas da cadeia de valor das 

empresas requer-se o uso e a integração de diferentes recursos e capacidades.  
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A seguir, nos próximos tópicos, será apresentada uma abordagem para avaliar a 

complementaridade de recursos e como as relações interorganizacionais são potenciais fontes 

geradoras de valor.  

 

3.2.1 Recursos e Capacidades Intangíveis 

No modelo da RBV, recursos são definidos como ativos tangíveis e intangíveis, que a empresa 

controla e que podem ser usados para criar e implementar estratégias (BARNEY; HESTERLY, 

2011, p. 58) e, para os autores Amit e Schoemaker (1993), recursos são estoques de fatores 

disponíveis que são de propriedade ou controlados pela firma. 

Para os autores Hall (1992, 1993), e Barney e Hesterly (2011, p. 58), os recursos se 

diferem como tangíveis àqueles bens concretos que podem ser vistos e quantificados; já os 

intangíveis são aqueles que estão cristalizados na história de uma empresa e se acumulam ao 

longo da sua existência, tendo como exemplos: para tangíveis, as fábricas e/ou produtos de uma 

empresa; intangíveis, a sua reputação diante dos seus clientes e trabalhadores e o trabalho em 

equipe entre os gerentes. 

Neste sentido, Hall (1992, 1993) aponta para recursos intangíveis como potenciais 

fontes de competitividade, uma vez que não são facilmente detectáveis, nem imitados ou 

copiados, pois dependem dos atores envolvidos na composição de tal recurso. 

Os recursos intangíveis, vão desde os direitos de propriedade intelectual; competências; 

direitos de propriedade de patentes, marcas registradas, direitos autorais e design registrado; 

contratos; segredos de comércio; conhecimento público, como trabalhos científicos; às pessoas 

dependentes, ou recursos subjetivos de know-how; redes; cultura organizacional, e a reputação 

do produto e da empresa (HALL, 1992; 1993; KRISTANDL; BONTIS, 2007). 

Outros recursos intangíveis, como o que trata da reputação, também podem ser 

classificados como ativos devido à sua característica de pertencimento e, embora possa ser 

defensável atacar, com respeito à difamação, não pode ser dito ter os direitos de propriedade 

de, digamos, uma marca registrada que pode ser comprada e vendida (HALL, 1992, p.136).  

A tecnologia, apesar de ser um recurso importante para as empresas, potencialmente 

fonte de vantagem competitiva (BALARINE, 2002), é mais facilmente imitada quando 

disponível para compra no mercado (BARNEY, 1991).  

As tecnologias voltadas aos serviços de Contact Center podem ser detentoras de patentes 

(BOGART, 2000; 2001; FISHER; JENSEN; REIMAN, 2003), no entanto, essa proteção tem 

um horizonte finito, portanto, Durante a vigência da titularidade desta patente a empresa 
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contratada possui vantagem competitiva; frente aos concorrentes e assim, também às empresas 

contratantes que tenham o interesse no uso destas tecnologias.                                                                                                                                                                             

Outras tecnologias utilizadas em Contact Centers estão disponíveis no mercado, e não 

são tecnologias avançadas e diferenciadas, portanto, não garantem posição competitiva às 

empresas desta área por um longo período de tempo (PETERAF; BARNEY, 2003).  

Os fatores de competitividade capazes de gerar maior valor econômico (ZUBAC; 

HUBBARD, 2010) para as empresas de Contact Centers não estão centrados em volume de 

atendentes (PAs), tampouco nas tecnologias de atendimento.  

Segundo Barney e Hesterly (2011, p. 58), a visão baseada em recursos – VBR – descreve 

as premissas fundamentais sobre recursos e capacidades que as empresas podem controlar. Os 

recursos são ativos tangíveis e intangíveis que a empresa controla e que podem ser usados para 

criar e implementar estratégias; já as capacidades formam um subconjunto dos recursos de uma 

empresa e são definidos como ativos tangíveis e intangíveis que permitem à empresa aproveitar 

por completo outros recursos que controla. As capacidades por si só, não permitem que uma 

empresa crie e implemente suas estratégias, mas permitem que ela utilize outros recursos para 

criar e implementar tais estratégias.  

Assim, os recursos intangíveis têm-se mostrado como potencial fonte de vantagem 

competitiva sustentável para empresas de serviços, podendo ser representados pelas relações 

interorganizacionais e a Visão Relacional (Relational View), que traz contribuições importantes 

para os trabalhos da presente pesquisa, tópico, este, abordado a seguir. 

 

3.3 VISÃO RELACIONAL (RELATIONAL VIEW) 

O domínio dos estudos da Visão Relacional tem apresentado artigos com a dominância nas 

análises de setores como o da cadeia de suprimentos, denominados também como SCM Supply 

Chain Management, ou cadeia de logística, até mesmo pelo domínio dos autores seminais Dyer 

e Singh (1998, 2018), que enfatizaram seus estudos empíricos nestes mesmos objetos de estudos 

nas relações (díades) de compradores e vendedores (Buyers and Suppliers).  

As notações das palavras como: parcerias, parceiros, alianças e outras palavras similares 

foram mantidas no presente trabalho em razão da preocupação do pesquisador em conservar os 

termos originais e textos utilizados por diferentes autores das mais diversas teorias citadas nesta 

pesquisa que complementam ou sofrem a imersão nos conceitos das teorias da “Visão 

Relacional” e das “Relações Interorganizacionais”.  

A teoria que trata da visão relacional (Relational View) dos autores Dyer e Singh (1998), 

traz quatro tópicos determinantes na busca pela vantagem competitiva interorganizacional: 
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Ativos Específicos de Relacionamento; Rotinas de Compartilhamento de Conhecimento; 

Recursos e Capacidades Complementares e Governança Eficaz.  

Com base nesses tópicos da teoria da visão relacional - os estudos de Dyer e Singh 

(1998) explicam as relações de trocas entre empresas e a evidência e importância do “valor” 

que poderá ser criado desses relacionamentos, enfatizando que a Visão Relacional nessas 

alianças ou parcerias terá sustentação com ganhos mútuos, fruto desses relacionamentos.  

Considerando a emergência e crescente importância da visão baseada em recursos, a 

proposta de visão relacional foi de grande apelo aos acadêmicos que estudam a relação entre 

empresas e que, até então, tinha sido restrita a outros teóricos dominantes nas abordagens que 

se concentram na minimização de custos (TESCARI; BRITO, 2018).  

Segundo Dyer, Singh e Hesterly (2018), a perspectiva da “visão relacional” mostrou que 

as empresas criam valor nas alianças quando identificam parceiros com recursos 

complementares, quando criam altos níveis de confiança informal e compartilham 

conhecimento, fazendo também investimentos personalizados para o parceiro.  

Já o compartilhamento de conhecimento frente à confiança é contestado na visão 

baseada em recursos, uma firma deveria se preocupar em proteger seu conhecimento valioso, e 

não compartilhá-lo, visto que isso poderia erodir sua vantagem competitiva (WERNERFELT, 

1984; BARNEY, 1991). 

O modelo de visão relacional na sua concepção original é um modelo estático que não 

considerou como a criação de valor e a captura de valor se comportava ao longo dos tempos, 

desta forma, os autores Dyer, Singh e Hesterly (2018) propuseram uma “lente dinâmica” no 

modelo de visão relacional para uma visão mais ampla, para entender o que move a cooperação 

para a criação de valor e terá como resultado a captura de valor. 

A visão dinâmica argumenta que a confiança e a boa vontade, naturalmente, tendem a 

aumentar durante o ciclo de vida da aliança e que podem resultar em complacência e excesso 

de inserção, tendo efeitos degenerativos no desempenho da aliança no final do seu ciclo de vida 

(DYER; SINGH; HESTERLY, 2018).  

O modelo de visão relacional, com o uso da lente dinâmica proposta por Dyer, Singh e 

Hesterly (2018), analisa os recursos complementares e as interdependências desses mesmos 

recursos e se diferenciam na criação de valor, quanto aos ativos específicos desta relação e no 

compartilhamento do conhecimento das rotinas e da governança.  

A perspectiva da “visão relacional” mostrou que as empresas criam valor nas alianças 

quando identificam parceiros com recursos complementares, quando criam altos níveis de 
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confiança informal e compartilham conhecimento e fazem investimentos personalizados para o 

parceiro (DYER; SINGH; HESTERLY, 2018).  

O valor identificado e capturado terá sentido pelo equilíbrio das alianças entre os 

parceiros e segundo os autores Alejandro et al (2011) argumentam que o ambiente institucional 

desempenha um papel fundamental no equilíbrio da influência da empresa e/ou da equipe sobre 

relacionamentos e resultados, o que vem corroborar com a possível formação de alianças fortes 

com o uso de recursos complementares e altos níveis de confiança informal com os seus 

parceiros. 

Portanto, além da geração, captação de valor e dos recursos intangíveis, as capacidades 

relacionais são úteis para desenvolver relacionamentos interorganizacionais produtivos e 

geradores de riqueza para ambas as partes, para que possam perdurar ao longo do tempo 

(BRITO et al, 2017); tema que será abordado a seguir. 

 

3.4 CAPACIDADE RELACIONAL (RELATIONAL CAPABILITY) 

As empresas, independentemente do seu porte, procuram o seu posicionamento no mercado, 

buscam com suas estruturas internas, através dos seus recursos e da força dos seus 

relacionamentos, representados pela gestão comercial, logística, operações e alianças com seus 

clientes de carteira e com novos clientes algo que possa diferenciá-las frente ao mercado 

competitivo. 

A visão relacional estratégica (DYER; SINGH, 1998), mostra que para se desenvolver 

e manter a parceria na prestação de serviços, requer-se atenção a um enfoque normativo 

comportamental da relação, acreditando ser esta unidade de análise capaz de criar, capturar e 

ofertar valor superior pela forma de governança híbrida. 

Segundo Dyer e Singh (1998), a capacidade relacional, o pressuposto implícito por trás 

da relação entre a experiência de aliança e o sucesso é que existem efeitos de aprendizagem que 

permitem às empresas desenvolver uma “capacidade relacional”.  

Vários conceitos com diferentes visões retratam a importância no desenvolvimento da 

capacidade relacional nas organizações; em contraponto, os autores Lorenzoni e Lipparini 

(1999), por exemplo, afirmam que ainda são insuficientes as evidências empíricas a respeito da 

ligação entre a relação das capacidades e o desempenho da empresa, embora exista crescente 

literatura sobre as relações interorganizacionais, a maioria das pesquisas apontam e enfatizam 

que as empresas com alta capacidade relacional esperam benefícios superiores. 
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A vantagem competitiva nas empresas requer tanto a exploração de capacidades internas 

e externas específicas, dessas mesmas empresas quanto o desenvolvimento de novas 

capacidades (PENROSE, 1959; TEECE, 1982; WERNERFELT, 1984).  

As capacidades relacionais poderão ser representadas por recursos que trazem a 

vantagem competitiva para a empresa ter e/ou manter sua liderança no mercado. Estudiosos 

neste tema (WEBSTER; FREDERICK, 1992; DAY, 1994; LORENZONI; LIPPARINI, 1999; 

SIVADAS; DWYER, 2000; SIVADAS; DWYER, 2000; MÖLLER; TÖRRÖNEN, 2003; JACOB, 

2006; RODRÍGUEZ-DÍAZ; ESPINO-RODRÍGUEZ, 2006) mostram que essas capacidades 

poderão vir das combinações e alinhamentos de alianças estratégias interfirmas, ou mesmo da 

sustentação de inovações que as empresas têm como algo inimitável em parceria ou mesmo de 

forma individual.  

Esses recursos são de interesse dos pesquisadores das organizações em temas que 

retratam a importância destas capacidades relacionais (Relational Capabilities) e poderão 

moldar e governar as parcerias nas relações interorganizacionais, além de aumentar a 

proximidade dos clientes (DAY; VAN DEN BULTE, 2002).  

Outra contribuição teórica sobre os benefícios da capacidade relacional vem dos autores 

Rodríguez-Díaz e Espino-Rodríguez (2006), que afirmam que o desenvolvimento de 

capacidades relacionais leva à “integração de processos” por empresas coligadas de tal forma 

que há maiores meios de integração, maior cooperação, maior compromisso e confiança, maior 

transferência de conhecimento, maior capacidade de inovação e uma simplificação ou 

eliminação de atividades.   

Os mesmos autores (2006), apresentaram em pesquisa a metodologia baseada em 

análise de processos para criar e fortalecer as capacidades relacionais, voltada à relação das 

terceirizações de atividades e das relações colaterais, à importância das capacidades relacionais 

para o setor hoteleiro com base nas competências no estudo de quatro casos analisados.  

As capacidades relacionais foram discutidas em diferentes contextos e períodos, mas 

ainda não há uma única definição aceita pelos estudiosos do tema (RODRÍGUEZ-DÍAZ; 

ESPINO-RODRÍGUEZ, 2006). Para alguns recortes destes conceitos, ver quadro 2.  
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Quadro 2: Definições da capacidade relacional de acordo com diferentes perspectivas. 

Autores Conceituações 

WEBSTER; FREDERICK 

(1992). 

 

Capacidades relacionais como resultado da ampliação da visão de 

relacionamentos, com rendas adicionais de curto e a longos prazos 

nas relações entre empresas e melhora na posição competitiva da 

empresa no mercado. 

DAY (1994). Capacidade de vinculação de clientes - criando e gerenciando 

relacionamentos próximos com o cliente. 

DYER; SINGH (1998). Capacidade relacional como vantagem competitiva: capacidade de 

forjar, desenvolver e governar parcerias. 

LORENZONI; LIPPARINI 

(1999). 

Capacidade organizacional de interagir com outras empresas 

(capacidade relacional) que aceleram o acesso e a transferência de 

conhecimento da empresa líder, com efeitos relevantes sobre o 

crescimento e a capacidade de inovação da empresa. 

SIVADAS; DWYER (2000). Competência cooperativa como uma capacidade de interação de 

unidades para ajustar-se mutuamente, criada através da confiança, 

comunicação e coordenação. 

DAY; VAN DEN BULTE 

(2002). 

Capacidade de relacionamento com o cliente como um conjunto de 

três componentes inter-relacionados: orientação, informações e 

configuração. 

MÖLLER; TÖRRÖNEN,  

 (2003). 

Capacidade de criar valor adicional por meio de relacionamentos 

(relacionais) interfirmas. 

JACOB (2006). Competência de integração do cliente como uma combinação de 

subdimensões de configuração de processo, comunicação e 

controle. 

RODRÍGUEZ-DÍAZ;  

ESPINO-RODRÍGUEZ 

(2006). 

Capacidades específicas desenvolvidas nas relações interfirmas, 

que contribuem para o desenvolvimento de sistemas 

interorganizacionais e de equipes interorganizacionais e rotinas 

operacionais integradas, facilitando a troca de informações e 

conhecimentos. 

CAPALDO (2007). A capacidade de integrar laços heterogêneos fracos e um núcleo de 

fortes laços é a capacidade relacional de uma empresa líder distinta, 

que proporciona um terreno fértil para empresas líderes em redes 

de alianças com conhecimento intensivo para obter vantagens 

competitivas no mercado. 

PAULRAJ; CHEN (2008). Comunicação interorganizacional como competência relacional. 

MA; XI (2009). A capacidade da empresa de integrar esses recursos na forma de 

aquisição de conhecimento. 

Fonte: Adaptado de Smirnova et al. (2011). 
Algumas vertentes teóricas argumentam sobre a criação da capacidade relacional, 

segundo Jacob (2006), a construção da capacidade relacional poderá ser feita em três 

dimensões: capacidade de configuração do processo, capacidade de comunicação com o cliente 

e a capacidade de controle, e essas dimensões medem a capacidade da empresa de fornecer 

soluções personalizadas para os clientes. 
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Outros conceitos agregam ao tema da capacidade relacional quanto aos recursos 

almejados ou já existentes nas empresas, segundo os autores Dyer e Singh (1998), os recursos 

de uma empresa podem abranger seus recursos concretos e serem incorporados em recursos e 

rotinas entre as empresas.  

A heterogeneidade, já apresentada no tópico sobre Visão Baseada em Recurso da 

presente dissertação, poderá representar a “capacidade relacional” de integrar laços 

heterogêneos fracos e um núcleo de laços fortes de uma empresa líder em redes de alianças com 

conhecimento intensivo para obter vantagens competitivas, sustentáveis com capacidade 

dinâmica inovadora (CAPALDO, 2007).  

Assim, capacidades relacionais são úteis para desenvolver relacionamentos 

interorganizacionais produtivos e geradores de riqueza para ambas as partes, para que possam 

perdurar ao longo do tempo (BRITO et al, 2017).   

No próximo tópico são expostos os principais conceitos sobre “valor”, identificado nas 

relações de negócios, importante na criação de valor para as empresas parceiras, além disso, há 

uma forte concentração no valor para os clientes. 

 

3.5 RELAÇÃO INTERORGANIZACIONAL E CRIAÇÃO DE VALOR 

Com base na literatura das IORs - Interorganizational Relationships, de 1960, o pesquisador 

Oliver (1990) argumenta que na teoria de intercâmbio entre empresas, uma organização 

geralmente estabelece vínculos ou intercâmbios com outras organizações para atender aos 

requisitos legais ou regulatórios necessários, por exemplo, as agências governamentais, 

legislação, indústrias ou órgãos reguladores profissionais. 

Os vínculos, que criam ímpetos necessários e que de outra forma poderiam não ter 

ocorrido voluntariamente nas relações interorganizacionais na busca de vantagem competitiva 

e valor nas relações entre empresas, acontecem por necessidades complementares que podem 

trazer ganhos mútuos entre ambas, embora, impor um relacionamento não apenas aumenta a 

frequência de interações entre as respectivas organizações (ALDRICH, 1976) mas também 

poderá reduzir a percepção de poder de uma organização no ambiente de atuação (WHETTEN; 

LEUNG, 1979). 

Defendido pelos autores Dyer e Singh (1998), os relacionamentos interorganizacionais 

poderão promover ganhos relacionais entre empresas, tema das pesquisas contidas no escopo 

da base da gestão estratégica da teoria da Visão Relacional (Relational View) e vertente 

inspirada na Visão Baseada em Recursos (Resource Based View – RBV) de Penrose (1959) e 

Barney (1991). 
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Segundo Dyer e Singh (1998) a criação de rendas relacionais é muitas vezes dependente 

da capacidade de uma empresa de encontrar um parceiro com (1) recursos estratégicos 

complementares e (2) capacidade relacional (ou seja, a disposição e a capacidade de uma 

empresa de se tornar parceira). 

Segundo Dyer e Singh (1998) a renda relacional, como o lucro superior gerado 

conjuntamente em uma relação de troca, não poderá ser gerada por uma das empresas 

isoladamente e só pode ser criada através das contribuições idiossincráticas  dos parceiros 

específicos da mesma aliança; rendas relacionais são possíveis quando essas alianças 

combinam, trocam ou investem em ativos, conhecimentos e  recursos e/ou capacidades 

idiossincráticas ou mesmo empregam mecanismos de governança eficazes na redução dos 

custos de transação. 

As empresas que combinam recursos de maneiras únicas podem obter uma vantagem 

sobre as empresas concorrentes que não podem ou não estão dispostas a fazê-lo (DYER; 

SINGH, 1998). 

As relações interorganizacionais são passíveis de criação de valor entre empresas. 

Outros fatores têm a sua importância para o fortalecimento nas relações interorganizacionais e 

na criação da vantagem competitiva, confiança informal é um destes fatores importantes, 

segundo os autores Garbarino e Johnson (1999), que acreditam que a confiança pode criar 

benefícios para os clientes, diminuindo o custo da transação – enfim, fomentar a lealdade do 

cliente ao relacionamento. 

Gulati et al. (2000) defendem que alguns recursos somente poderão ser acessados por 

meio da cooperação interorganizacional. Nesse caso, as estratégias coletivas poderão oferecer 

para as empresas três tipos de recursos estratégicos distintos: (a) a estrutura colaborativa como 

recurso – uma estrutura de relacionamentos com parceiros poderá proporcionar amplas 

oportunidades e possibilidades de negócios em relação às empresas que não mantêm 

relacionamentos; (b) a modalidade de relacionamento como recurso – a qualidade de 

relacionamento entre os agentes empresariais possibilita uma maior confiança e um menor 

oportunismo, afetando a desempenho da empresa; (c) os parceiros como recurso – a 

possibilidade de socialização de conhecimento, a implementação de melhores práticas e o 

acesso coletivo a soluções de problemas oferecem recursos exclusivos para as empresas que 

rotineiramente se relacionam.  

No entanto as organizações ficam vulneráveis quando os recursos vitais são controlados 

por outras organizações, e por isso tentam ser tão independentes quanto possível, mas quando 
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seus custos aumentam as empresas também se aliam para suavizar a dependência de recursos e 

o risco do insucesso (DAFT, 1999). 

As organizações têm aprendido que não podem mais manter-se de uma forma isolada 

na busca da vantagem competitiva; segundo Daft (2008), tradicionalmente, os relacionamentos 

entre organizações e seus fornecedores têm sido os de adversários. Hoje em dia, no entanto, 

graças à incerteza no ambiente global, está ocorrendo um realinhamento dos relacionamentos 

corporativos.  

Há, portanto mudanças nas características dos relacionamentos interorganizacionais 

saindo da orientação tradicional das empresas como adversárias para nova orientação, a 

parcerias, reduzindo a tradicional baixa dependência, desconfiança, competição e 

distanciamento para o modelo da alta dependência, confiança, agregação de valor para ambos 

os lados, alto envolvimento, poucas medidas de desempenho, assistência nos negócios além dos 

contratos formais (DAFT, 2008).  

Na teoria da visão relacional de Dyer, Singh e Hesterly (2018), a estratégia coletiva cria 

uma fonte inimitável de recursos através de uma rede com acesso valioso a informações, 

compartilhamento de conhecimento, complementaridade de recursos, investimentos 

específicos de relacionamento e governança.  

Segundo os autores Dyer, Singh e Hesterly (2019), vários são os fatores internos e 

externos a uma aliança que poderão desencadear a competição entre os parceiros dentro de uma 

mesma aliança na captura do valor criado entre as empresas e também diminuir o valor desta 

mesma aliança. Esses fatores estão explicados no próximo tópico da presente dissertação. 

 

3.5.1 Valor 

A discussão sobre o tema “valor” tem destaque a partir dos economistas clássicos, no modelo 

proposto por David Ricardo (1817), onde o valor foi estabelecido pela quantidade de trabalho 

e/ou pela sua utilidade na obra The Principles of Political Economy and Taxation e alterada no 

ano de 1823 pela mesma autora no seu original e tendo sido também muito debatida por Marx 

(1867), como principal contestador daquela época. 

Várias considerações e conceitos nortearam a história do “valor”.  Marx (1867 apud Ito 

et al., 2012, p. 294) defendeu formas distintas para o valor, o valor da utilidade representado 

pelo “uso” do produto e/ou serviço pela qualidade do bem e o valor de “troca” como uma 

relação quantitativa, caracterizando a proporcionalidade do valor atribuído à troca deste mesmo 

bem. 
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Nessa perspectiva, os indivíduos, na representação do valor, gastam o seu dinheiro com 

a expectativa da sua compra dar maior satisfação (BACH et al., 1987, p. 92).  

“Valor”, na teoria baseada em recursos, tem como principal contribuição da RBT a 

exploração de recursos heterogêneos e como estes podem ser a fonte de vantagem se as 

empresas concorrentes não puderem imitar esses recursos humanos (AMIT e SCHOEMAKER, 

1993; BLACK e BOAL, 1994; MAHONEY e PANDIAN, 1992).  

Um recurso é valioso se este explora as oportunidades e/ou neutraliza as ameaças das 

empresas no meio ambiente (BARNEY, p. 105, 1991).  

Segundo Barney (1991), a definição de recursos trata de todos os ativos, capacidades, 

processo da organização, informações, atributos empresariais, conhecimentos e outros que 

venham a desenvolver e implementar a sua eficiência e eficácia empresarial. Este mesmo 

conceito da questão do valor como recurso tem destaque na Visão Baseada em Recursos, VBR 

(PETERAF, 2003; COLLIS e MONTGOMERY, 2008).  

Para o autor Collis (1994), o valor de uso percebido pode ser traduzido em valores 

“monetários”, definido como o preço que o cliente está disposto a pagar pelo produto, caso 

exista uma única fonte de fornecimento.  

No entanto, numa compra feita pelo consumidor final (cliente), a necessidade pode ser 

bastante fácil de definir; já em uma organização, a necessidade de uma compra pode não ser 

tão clara; o que se pode argumentar é que a "necessidade" procurada é representada pelo “lucro” 

(BESANKO et al., 1996), de qualquer forma será fundamental que o comprador tenha grande 

insight sobre as causas e efeitos entre o valor de uso do recurso e a entrega final do “lucro”.  

O valor monetário da empresa é representado pela “renda ou ganhos” nestas relações de 

uso e troca; os autores Kaplan e Norton (1997, p. 79) expressam o valor como um atributo do 

produto ou serviço, e este atributo poderá conter: as suas funcionalidades; qualidade e preço ao 

longo do tempo.  

O (s) atributo (s) somados à imagem do produto ou serviço e depois adicionado ao 

relacionamento, contido nesta relação de valor, é representado pela fórmula: valor = atributo 

(s) + imagem + relacionamento (KAPLAN; NORTON, 1997). 

Para os autores Bowman e Ambrosini (2000), a percepção do valor de uso se aplica a 

todas as compras, não apenas aos dos consumidores finais; o mesmo tipo de julgamento 

(subjetivo) é feito por um gerente, ao adquirir ativos como máquinas, e componentes, ou por 

um indivíduo, ao comprar uma geladeira ou um carro. 

Quando identificada e avaliada a disponibilidade de pagamento, por exemplo, pelo 

cliente “a” por um produto e/ou serviço e este cliente “a” estiver disposto a pagar o valor na 
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oferta da empresa, este será igual ao valor da disposição de pagamento do cliente “a” 

(consumidor) e que não necessariamente será igual para outros indivíduos (consumidores), que 

terão, provavelmente, outra percepção de valor, indivíduos considerados, por exemplo, como 

clientes “b”, “c” e outros tantos. No caso específico do cliente “a”, segundo os autores Bowman 

e Ambrosini (2000), quanto ao preço pago, é denominado preço “total de valor monetário” e, 

para os demais clientes “b”, “c” e outros que pagarão valores menores, portanto, diferentes, a 

diferença entre a avaliação do produto pelo (s) cliente (s) e o preço pago é chamado de 

"excedente do consumidor” (consumer surplus), (ver figura 1); neste sentido, o preço que o 

cliente está disposto a pagar será o preço + o excedente do consumidor.  

Em outro exemplo, a diferença entre a avaliação do produto pelo cliente “x”, e o preço 

pago pelo cliente “x” é o “excedente do consumidor” (BOWMAN; AMBROSINI, 2000, 

tradução nossa):  

 Avaliação do produto pelo cliente “x” = Px. 

 Preço pago efetivamente pelo cliente “x” = Pc. 

Px - Pc = Excedente do consumidor (Ec) denominado pelos autores Bowman e Ambrosini 

(2000) por (CS) Customer Surplus.   

O preço que o cliente está disposto a pagar é o preço do excedente do consumidor, 

segundo os autores Bach et al (1987) e Whitehead (1996), é o preço que os consumidores 

chamam de valor monetário (Value for Money). 

Ainda segundo Bowman e Ambrosini (2000, p.3-4) o excedente do consumidor (CS-

Customer Surplus) pode ser aumentado aumentando o valor de uso percebido do produto ou 

serviço pelo cliente e, consequentemente, aumentará o valor monetário total. Mantendo o preço 

ao mesmo nível do produto C, como apresentado na figura 2 (p. 45), ou mantendo o valor 

monetário total constante e reduzindo simultaneamente o preço do produto C, ou mesmo 

mantendo o preço do produto C e mantendo o valor monetário constante do produto D será 

escolhido pelo cliente como maior excedente para o consumidor, portanto: CSD> CSB> CSA).  

O valor de “uso” é subjetivo e prioritariamente individual, o valor de troca, é localizado 

no tempo e no espaço, ou seja, especificamente situacional (ITO et al., 2012); segundo os 

mesmos autores, os valores derivam de uma unicidade do indivíduo que utiliza o bem adquirido, 

e de uma unicidade da situação em que ocorre a aquisição na relação de troca. 

 

 



38 
 

Figura 1: Valor monetário total, preço e excedente do consumidor. 

 

Fonte: Adaptado de Bowman e Amhrosini (2000, p.3). 

Nessa perspectiva, a leitura dos trabalhos de pesquisas tem diferentes conceitos do valor, 

além do valor de uso e troca, mas também da criação de valor, valor percebido, capturado e 

apropriado. Várias e diferentes visões foram estudadas pelos pesquisadores, presentes no 

quadro 3 desta pesquisa. 

Quadro 3: Recortes de conceitos de valor. 
Autores Conceitos de Valor 

Porter (1985, p. 3). O valor também apresenta as dimensões de conformidade com 

exigências, seleção de produtos, preço, marca, serviços com valor. 

Barney (1986). O valor de mercado de um recurso está diretamente relacionado com 

o seu valor para a estratégia da empresa, ou seja, um recurso tem valor 

mensurado em função da sua utilidade instrumental. 

Dierickx e Cool (1989); 

Lippman e Rumelt (1982); 

Peteraf (1993); Rumelt (1984). 

Valor como dado e exploram os limites da imitabilidade deste pela 

reprodução de recursos. 

Bowman e Ambrosini (2000). O valor criado consiste na aquisição de um input com determinado 

valor de uso que resultará em um output com um novo valor de uso 

superior ao primeiro. 

Bowman e Ambrosini (2000 p. 

2-3). 

Valor de uso “refere-se às qualidades específicas de um produto 

percebido pelos clientes em relação às suas necessidades. 

Julgamentos sobre valor de uso são subjetivos, eles pertencem ao 

consumidor individual. Em outras palavras, valor de uso é percebido 

pelo cliente”. 

Bowman e Ambrosini (2000 p. 

2-3). 

O valor de troca, por sua vez, “refere-se ao preço. É o montante 

monetário realizado em um ponto específico no tempo quando a troca 

de bens é concretizada”. 
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Foss (2002). A estratégia pode ser vista também como captura e proteção de valor. 

Chiavenato (2005). Os valores definidos por uma organização, muitas vezes, podem 

diferir daquilo que os seus dirigentes acreditam ou valorizam no seu 

cotidiano. 

Normann e Ramirez (2005). A estratégia pode ser vista como sendo a arte de criar valor. 

Lepak, Smith e Taylor (2007). Discutem a criação de valor pela perspectiva do comprador e de sua 

avaliação da novidade, bem como da adequação do novo produto. 

ITO et al (2011). Apesar de constituírem critérios apropriados para avaliação da 

criação de algo novo, a definição adotada pelos autores muito mais 

confunde criação de valor e inovação do que esclarece o primeiro. 

ITO et al (2011). 

Um sistema de distribuição de alimentos que termina em um 

supermercado, por exemplo, cria um alto valor para o cliente, na 

medida em que reúne, a um baixo custo, uma coleção de itens básicos 

para a vida das pessoas em um mesmo lugar. Assim, perfaz um alto 

valor agregado (criando valor de uso) sem necessariamente inovar. 

Então, criar valor e inovar são atividades distintas, mas intimamente 

relacionadas. 

Dyer, Singh e Hesterly (2018). Destacamos a interdependência entre os recursos complementares 

dos parceiros como fator crítico que determina o padrão de criação de 

valor da aliança, especialmente a rapidez com que as alianças geram 

valor e com que rapidez elas podem se dissolver. 

Fonte: Adaptado de Ito et al (2011). 

 

No caso de uma empresa, esta poderá responder de forma diferente à questão do “valor”, 

quanto ao desenvolvimento e análises dos diferentes recursos e das diferentes capacidades 

frente à geração das suas vantagens competitivas (BARNEY E HESTERLY, 2011).  

O que se pode afirmar é que o valor tanto está relacionado com dimensões ao mesmo 

tempo internas e externas à organização, pois satisfaz as necessidades dos consumidores em 

termos de produtos e serviços, quanto está relacionado ao modo como a firma concebe e 

operacionaliza suas estratégias (ITO et al., 2012).  

As discussões sobre “valor” por diversos pesquisadores dos estudos da estratégia 

empresarial remetem ao tripé: criação, configuração e apropriação do valor (TEECE, 1996; 

DYER e SING, 1998; JACOBIDES; KNUDSEN; AUGIER, 2006; PITELIS, 2009; MARTINS 

et al., 2011; DYER; SINGH e HESTERLY, 2018). 

No próximo tópico estão contidas as argumentações principais para os conceitos 

teóricos da criação e entrega de valor nas organizações. 

 

3.5.1.1 Criação e entrega de valor 

Uma questão essencial é entender o que as empresas e consumidores (clientes finais) esperam 

das suas relações de trocas e como o valor destas trocas é capturado. A criação de valor por um 

agente pode ser realizada como valor capturado por outro agente que pode, por exemplo, estar 

em melhor posição para capturar tal valor como estratégia apropriada (TEECE 1986). 
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As empresas que se beneficiam da apropriação e criação de valor poderão ser 

consideradas inovadoras frente ao mercado. A forma como essas empresas tratam as suas 

arquiteturas organizacionais, quanto à complementariedade e à mobilidade dos seus fatores 

poderão ter “vantagens arquitetônicas” com altos níveis de apropriação de valor (TEECE, 

1986).  

Já o autor Williamson (1990, p.126) defende a preocupação com possibilidade de todas 

as formas de oportunismo contratual que poderá existir nessas relações de trocas; portanto, a 

mitigação do risco do oportunismo é fundamental na manutenção das promessas em 

contraposição aos que buscam a vantagem do oportunismo. “Oportunismo” se refere a esforços 

calculados (por alguns) para enganar, disfarçar, ofuscar e confundir. Uma vez que o 

oportunismo é identificado ex ante os esforços para rastrear agentes econômicos em termos de 

confidencialidade e salvaguardas ex post para impedir que o oportunismo assuma significado 

econômico. A boa governança se aplica ao poder de barganha que não poderá ser representado 

somente pelo oportunismo (WILLIAMSON, 1990).  

A criação de valor poderá ocorrer também nos investimentos em ativos valorizados em 

razão dos recursos exclusivos ou distintos, adquiridos por uma empresa por serem valiosos, 

raros, inimitável e insubstituível caracterizado e sustentado pela teoria de Barney (1991; 1995), 

como fontes de vantagem competitiva, sustentável e de criação de valor. 

Outra visão teórica possibilitou o avanço da criação de valor quando explicou a criação 

de valor (ZAJAC; OLSEN, 1993) e fez uma conexão nesse contexto entre os relacionamentos 

e a vantagem competitiva das empresas envolvidas.  

Os conceitos que tentam explicar “valor”, nas mais diversas teorias, trazem também à 

tona: “captura de valor” e “geração de valor”. A captura de valor é definida pelos autores 

Bowman e Ambrosini (2000), como o lucro, representado pela diferença entre o valor da receita 

recebido pelos seus clientes e o valor de troca (custos) que a empresa paga para os seus 

fornecedores de recursos. 

Nem criação de valor nem captura de valor ocorre no vácuo, no entanto como Hamel 

(2000) argumenta, ambos ocorrem dentro de uma rede de valor, que pode incluir fornecedores, 

parceiros, canais de distribuição, e coalizões que ampliam os próprios recursos e exatamente 

estes recursos poderão representar e proporcionar para a empresa o valor em desempenhos 

superiores (BOWMAN e AMBROSINI, 2000). 

Os autores Bowman e Ambrosini (2000) se concentraram na busca e entendimento em 

três questões básicas, fundamentadas na teoria baseada em recursos, relacionadas com o valor 

e recursos valiosos: o que é valor; como é criado e quem o captura.  
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Bowman e Ambrosini (2000) e Priem (2000) usam o termo “criação de valor” como 

referência ao valor de uso do cliente final ou, como é utilizada na terminologia econômica 

convencional, trata-se do cliente final. Em contraponto, o consumidor entende o valor como 

utilidade, segundo a visão dos economistas estes gastam suas rendas para maximizar a 

satisfação pela aquisição dos produtos e/ou serviços.   

O entendimento desses conceitos ainda representa discussões e controvérsias de alguns 

autores como Priem (2001). Com base na terminologia cunhada por Bowman e Ambrosini 

(2000), essas teorias existentes, explicam apenas “captura de valor” não “criação de valor” e 

que a RBV é, portanto, incompleta porque sua explicação da criação de valor deve ser extraída 

da literatura de outros campos de estudos.  

De acordo como os autores Lepak et al (2007, p.180), a criação de valor depende da 

quantidade relativa de “valor percebido” pelo usuário e/ou comprador, de forma subjetiva como 

foco na criação de valor.  

Outros entendimentos sobre apropriação ou mesmo sobre “percepção de valor” foram 

estudados e, segundo Pitellis e Teece (2009), “o valor percebido" pode ser efetuado através da 

eficiência, eficácia e inovatividade na produção de um bem ou serviço que pode levar o menor 

custo e preço para determinadas características ou "qualidade", ou para maior diferenciação, ou 

seja, maior qualidade percebida.  

O valor, na perspectiva dos estudos da estratégia empresarial, tem conceitos e impactos 

no processo, busca e sustentação da vantagem competitiva; além da visão econômica e a 

vantagem competitiva, pode ser entendida como uma governança de um sistema de firmas que 

se alinham para a criação e a entrega de valor entre ambas (ITO et al., 2011).  

Nos estudos dos autores Alejandro et al. (2011) foi explorada outra visão com foco no 

relacionamento interorganizacional: o relacionamento de qualidade do gerente de contas 

(comercial) com o seu cliente, que influencia a fidelidade deste mesmo cliente no desempenho 

e percepções do valor do relacionamento.  

Parece que as interações entre clientes e funcionários de contato, como gerentes de 

contas, nas relações de negócio, são uma fonte de diferenciação na qualidade do relacionamento 

percebido pelo cliente, isso pode ser particularmente verdadeiro quando as discussões focam 

exclusivamente no produto e preço e não são suficientes para conquistar o negócio de um cliente 

(ALEJANDRO et al., 2011).   

Desta forma, a percepção do valor deverá fazer sentido também para as alianças e/ou 

parcerias, ou mesmo nas relações B2B e essa percepção, muitas vezes, não está representada 

somente pelo preço e demais condições comerciais destas relações.  
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O propósito de uma empresa fornecedora (contratada e/ou contratante) de serviços e dos 

seus clientes envolvidos nesta relação é trabalhar em conjunto de uma forma que venha a criar 

valor para ambos (JOHNSTON; MARSHALL, 2013), assim, espera-se que os efeitos nos 

resultados das relações sejam maiores quando os elementos relacionais se referem a pessoas 

dentro das organizações, e mais fracos quando se referem apenas às empresas (ALEJANDRO 

et al., 2011).  

A contribuição teórica dos trabalhos acadêmicos de Meirelles (2015), quanto à criação, 

configuração e apropriação do valor das empresas, mostra a necessidade da 

complementariedade de outras dimensões que passam pela estratégia empresarial atingir o 

consumidor final, provocando alterações nos seus estados de espírito, desejos e das suas 

emoções, na perspectiva do marketing empresarial.  

Nos últimos vinte anos, dois conjuntos de tensões desempenharam um papel 

significativo em nosso pensamento sobre as rendas obtidas de alianças e relacionamentos de 

rede: cooperação versus concorrência e criação de valor versus apropriação de valor (DYER, 

SINGH e HESTERLY, 2018).  

Segundo esses últimos autores, a captura de valor é definida como o valor absoluto ou 

a porcentagem do valor criado, que é apropriado em cada um dos parceiros. “Rendas 

relacionais” referem-se à diferença entre o valor criado em uma aliança particular e o valor 

criado na próxima aliança concorrente mais alta ou relação de mercado. Assim, quando uma 

renda relacional está presente, o mesmo acontece com a vantagem competitiva.  

O uso de recursos complementares, ativos específicos de relacionamento (RSA- 

Resources, Relation-Specific Assets) e também das rotinas de compartilhamento de 

conhecimento e governança (KSR–Knowledge Sharing Routines), representam fontes de 

criação de valor (DYER; SINGH e HESTERLY, 2018).   

Segundo Dyer, Singh e Hesterly (2018) é entendido que “Recursos complementares” é 

uma variável de estado que fornece potencial para a criação de valor, enquanto os outros três 

mecanismos são instrumentais (e, tipicamente, coevoluir) no processo de realização deste 

potencial.   

Outra abordagem para avaliar a complementaridade - e como o valor provavelmente 

será criado na aliança - é considerar se o os recursos sensíveis à sinergia do parceiro são 

recursos/ativos tangíveis (por exemplo, instalações, equipamentos, locais), ou recursos 

intangíveis (por exemplo, conhecimento) ou ambos (DYER, SINGH e HESTERLY, 2018).  

Dyer, Singh e Hesterly (2018) fizeram algumas descobertas importantes nas pesquisas, 

sobre o tema das inconsistências da relação à criação de valor em alianças, que foram explicadas 
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com o uso da mesma “lente dinâmica”, com relação no exemplo da perspectiva da visão 

relacional nos construtos da confiança e da boa vontade, nas relações interorganizacionais, estas 

são superiores na redução dos custos de transação e no aumento do compartilhamento do 

conhecimento e consequente criação de valor.  

O uso de “uma lente dinâmica crítica” fornece maiores insights para entender o que 

impulsiona a cooperação para a criação de valor e o que leva à competição pela captura de 

valor, em complemento, os autores Johnston e Marshall (2013) entendem que o valor pode ser 

considerado como um trade-off entre benefícios e sacrifícios. Esses benefícios e sacrifícios 

podem resultar da relação em questão, bem como das relações conectadas em que a relação 

focal tem um impacto ou ocorrem por meio de outros relacionamentos.  

Segundo Dyer, Singh e Hesterly (2018) o grau de interdependência entre os recursos 

complementares dos parceiros influencia todos os aspectos da dinâmica da criação de valor, 

dos investimentos específicos de relação que os parceiros fazem, aos mecanismos de 

governança escolhidos, ao padrão real de criação de valor da aliança.  

Neste tema os autores Dyer, Singh e Hesterly (2018), propõem dois tipos diferentes de 

criação de valor em forma de “U” invertida, com baixa interdependência e um segundo valor 

refletido na curva tipo “S” que leva a um padrão de alta interdependência. 

No processo da curva tipo “U” contida na figura 2, a curva é construída em dois 

diferentes estágios; estágio I: desenvolvem os arranjos de governança, principalmente as 

salvaguardas formais para dividir e antecipar as rendas relacionais e combinam os recursos 

complementares com baixa interdependência.  

Nesse estágio é feito o investimento mínimo em relação a recursos específicos e 

conhecimento compartilhado para gerar rendas relacionais.  

No estágio II, que trata do gerenciamento do declínio, reconhece-se o valor decrescente 

de recursos complementares, reduzindo ou mesmo eliminando os investimentos adicionais para 

explorar recursos complementares e neste momento terá o preparo para o término da aliança já 

anunciada e, por fim, o aumento da competição por rendas.  
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Figura 2: Padrão de rendas relacionais de alianças com baixa interdependência de recursos. 

 

Fonte: Adaptado de Dyer, Singh e Hesterly (2018). 

 

No processo da curva tipo “S”, contida na figura 3, a curva é construída em três 

diferentes estágios: Estágio I: desenvolve e avalia para explorar e validar como criar valor a 

partir de recursos altamente interdependentes. Desenvolve acordos informais e formais de 

governança para dividir as rendas relacionais previstas.  

No estágio II, que trata da construção (ramp up) dos investimentos/ coordenação, é feito 

o investimento em ativos específicos e rotinas de compartilhamento de conhecimento para 

explorar recursos complementares, caracterizados por alta dependência. Desenvolve-se a 

confiança informal de boa vontade por meio das interações e interesses dos envolvidos.  

No estágio III, gerencia-se o declínio com similaridade ao estágio II, constante da curva 

“U”. Este modelo, proposto por Dyer, Singh e Hesterly (2018), apresentou importância nos 

processos coleta e dos achados da presente pesquisa em ganhos e de possíveis validações do 

modelo para futuras lacunas nas investigações de trabalhos científicos da administração 

contemporânea. 
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Figura 3: Padrão de rendas relacionais de alianças com alta interdependência de recursos 

 
Fonte: Adaptado de Dyer, Singh e Hesterly (2018). 

 

De acordo com os autores Dyer, Singh e Hesterly (2018) o grau de interdependência 

entre os recursos complementares dos parceiros influencia todos os aspectos da dinâmica da 

criação de valor, dos investimentos específicos em relação ao que os parceiros fazem, aos 

mecanismos de governança escolhidos, para o padrão real da criação de valor da aliança, com 

baixa interdependência, conduzindo a um padrão de criação de valor em forma de “U” e alta 

interdependência a um padrão em forma de “S”.  

A competição por captura de valor pode evoluir ao longo do tempo, com foco naqueles 

fatores que irão mudar o poder de barganha dos parceiros da aliança, conduzindo a negociação 

ex post e a concorrência pela captura de valor. Estes fatores que influenciam a criação e captura 

de valor das alianças estão presentes no quadro 4. 

 

Quadro 4: Fatores que influenciam a criação de valor e a captura de valor ao longo do ciclo 

de vida da aliança 

Fatores que levam a  

criação inicial de valor 

Fatores que levam a 

criação de valor reduzido  

Fatores que levam a 

competição pela captura 

de valor 

1-Recursos complementares Aliança interna Aliança interna 

Baixa interdependência As rendas 

são geradas seguindo um padrão 

em forma de “U” invertido. 

Alta interdependência 

As rendas são geradas seguindo um 

padrão em forma de “S”. 

1-Alterações (diminuição) na 

complementariedade de 

recursos leva a menos 

oportunidades de aumentar o 

valor através de investimentos 

em R.S. A e K.S. 

 

1-Um parceiro é superior em 

absorver/ replicar os recursos 

complementares do seu 

parceiro. 

Aumenta o poder de barganha 

para rendas subsequentes. 
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2-Ativos específicos da relação. 

Investimentos aumentam com 

níveis mais altos de 

interdependências e coevoluem 

com rotinas de compartilhamento 

de conhecimento. 

2- Mudança (aumento) na 

inércia relacional  

A confiança aumenta e 

suplanta salvaguardas formais 

externas à aliança. 

Aliança interna  

2- Um parceiro desenvolve 

recursos VRIO adicionais. 

Aumenta o poder de barganha 

do parceiro, fazendo menos 

investimentos. 

 

3- Rotinas de compartilhamento de 

conhecimento. 

Investimentos aumentam com 

níveis altos de interdependência e 

coevoluem com ativos específicos 

de relação. 

3- A concorrência no mercado 

leva à replicação dos recursos 

de criação de valor da aliança. 

3- Investimentos assimétricos 

em ativos específicos de 

relação. 

Aumenta o poder de barganha 

do parceiro, fazendo menos 

investimentos. 

4-Governança eficaz. 

A necessidade de salvaguardas 

formais e informais aumenta com 

níveis mais altos de 

interdependência. 

4- O dinamismo ambiental 

leva obsolecência dos 

recursos de criação de valor. 

4- Os recursos 

complementares específicos 

da aliança de um parceiro são 

imitados pelos concorrentes. 

Fornece mais alternativas 

para o parceiro, o que 

aumenta o poder de barganha 

do parceiro para rendas 

subsequentes. 

Fonte: Adaptado de Dyer, Singh e Hesterly (2018). 

 

Segundo Dyer, Singh e Hesterly (2018), as empresas, para o efeito das suas alianças, 

procuram outras empresas como parceiras (alianças), aquelas que tenham habilidades 

complementares entre si.  

As relações interorganizacionais, objeto de estudos da presente pesquisa, por exemplo, 

podem ser potenciais fontes geradoras de valor para o mercado em que atua e para as empresas 

envolvidas, seguidas de capacidades para desenvolver e manter relações ao longo do tempo, na 

medida em que haja captura de valor para as partes (DYER; SINGH; HESTERLY, 2018). 

Atualmente, a ênfase na criação de valor também é uma abordagem consistente com a 

gestão de transações relacionais incorporado na economia compartilhada, que não são 

diretamente monetizados.  

A seguir o tópico que trata do problema e modelo de pesquisa.  

 

4 PROBLEMA E MODELO DE PESQUISA 

Para cumprir o objetivo deste trabalho, foi elaborado um modelo teórico representando a 

pesquisa com seus conceitos e relações: ver figura 4. 

O que foi considerada “a via de mão dupla” entre as empresas contratadas e contratantes 

quanto à geração de serviços de Contact Center na relação B2B e como estes serviços são 

também configurados pelas contratantes (tomadoras) de serviços aos clientes finais nas relações 
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B2C, além da apropriação do valor pela contratada e contratantes (tomadoras) de serviços nas 

relações B2B que proporcionou “valor” para os clientes das contratantes (tomadoras) de 

serviços de Contact Center. A geração de valor fará sentido para o cliente final com o 

desenvolvimento da relação interorganizacional pelas contratadas de serviços de Contact 

Center, como uma relação direta com o cliente; situações como a habilidade, conhecimento e 

outras capacidades deverão fazer parte dos componentes da configuração e geração de valor. 

 

Figura 4: Modelo Teórico da pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

As capacidades da criação, configuração e apropriação são recursos intangíveis do 

processo da relação da contratada de serviços de Contact Center com as contratantes, na outra 

dimensão, como business to consumer (B2C). Essas capacidades são recursos complementares 

oriundos da cooperação, fruto das negociações e relações interorganizacionais entre as 

empresas contratadas de serviços de Contact Center e suas contratantes de serviços, como 

reflexos no valor entregue aos seus clientes finais, sob a “lente dinâmica” proposta pelos autores 

Dyer, Singh e Hesterly (2018), na perspectiva de maiores insights para entender o que 

impulsiona a cooperação para a criação de valor e o que leva à competição pela captura de valor 

e pelo grau de interdependência dos recursos complementares cooperados entre as empresas 

nas relações B2B.  
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Mediante esse contexto, o objetivo geral dessa pesquisa é identificar as características 

das relações interorganizacionais que contribuem com a geração de valor para empresas. 

Com isso, a natureza das relações em Contact Center deve representar o objetivo de 

cada negócio, ampliando possibilidades de customização. Dentre as relações estabelecidas em 

estruturas de governança híbrida para prestação de serviços de Contact Center, há atendimentos 

entre empresas, chamados “Business to Business” (B2B); e atendimentos ao cliente final do 

contratante, chamados “Business to Consumer” (B2C). Para a presente pesquisa o estudo 

contemplou as relações B2B, e para isto, quatro objetivos específicos são apresentados:  

1) Levantar as relações interorganizacionais, potenciais geradoras de valor, em 

contratos Business to Business (B2B) de Contact Centers; 

2) Conhecer as características (dimensões) das relações interorganizacionais que 

contribuem, ou não, para a geração de valor para as partes; 

3) Mapear o valor percebido em cada dimensão relacional, sob a ótica do contratante, 

de seus clientes e dos fornecedores de serviços de Contact Centers; 

4) Analisar de que maneira a capacidade relacional, nas dimensões identificadas, 

contribui com a geração de valor para os agentes do contrato B2B – contratado, 

contratante. 

Em se tratando das relações que se formam em serviços de Contact Center B2B, esta 

pesquisa contempla as relações B2B por meio das empresas fornecedoras de serviços 

contratadas e as contratantes tomadoras de serviços de Contact Centers. Assim, as empresas 

envolvidas necessitam gerir tais relações de forma a obter valor além dos serviços de 

atendimentos.   

 

5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

O tipo de pesquisa adotado foi o exploratório com abordagem qualitativa, pois este é um meio 

para explorar e entender o significado que os indivíduos ou os grupos atribuem a um problema 

social ou humano (CRESWELL, 2010). 

Este tópico contempla os seguintes conteúdos: coleta de dados, instrumentos de 

pesquisa e técnicas de tratamento de dados.  

O termo cunhado pelos autores Buchanan e Bryman (2007), na inventividade 

metodológica, mostra a liberdade na aplicação integral ou em parte dos métodos de autores 

consagrados nos procedimentos metodológicos, o que norteou o pesquisador da presente 
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dissertação na elaboração e uso das metodologias na coleta, organização dos dados, 

interpretação, análises, discussões e conclusões dos achados.  

A busca e a identificação de um método de pesquisa requerem particularidades que não 

somente o conforto do pesquisador com o método; segundo os autores Buchanan e Bryman 

(2007), a escolha de métodos de pesquisa é moldada por objetivos, preocupações 

epistemológicas e normas de prática; é também influenciada por aspectos organizacionais, 

históricos, fatores políticos, éticos, evidentes e pessoais, tipicamente tratados como problemas 

para serem superados. 

A pesquisa de natureza qualitativa buscou identificar as características das relações 

interorganizacionais dos contatos, em nível B2B, que poderão agregar valor aos agentes desta 

relação e que foram investigadas nas empresas contratadas de serviços de Contact Center e nas 

contratantes de serviços desta mesma contratada de serviços.  

Para os processos de investigação destas relações foi utilizado o modelo das entrevistas 

em campo com os principais agentes (atores) das empresas contratadas e contratantes dos 

serviços (GIL, 2006), no caso específico as entrevistas com foco principal nos principais 

executivos das áreas: de responsabilidade, de gestão dos contratos e de prestação de serviços, 

operações e negócios em Contact Centers.  

Segundo Gil (2006), a pesquisa qualitativa busca compreender e interpretar os diversos 

comportamentos, expectativas e o que pensam os indivíduos de uma determinada população; 

tem natureza exploratória, sem o objetivo principal na busca de números no seu resultado. 

Essa modalidade de pesquisa trabalha as entrevistas com temas e objetivos pré-definidos 

e orienta a como observar, registrar a observação e em quanto tempo deverá ser feita a 

observação, no caso específico será durante a entrevista em tempo e agendamento alinhado com 

o entrevistado, foco da análise da pesquisa.  

A interdependência mútua entre usuários e prestadores de serviços é uma característica 

crucial do mercado empresarial criado por causa da complexidade e riscos do produto de serviço 

e porque existe um pequeno número tanto de provedores alternativos quanto de usuários de 

qualidade do serviço (HARRISON, 2000). Fornecer um serviço de qualidade é extremamente 

importante para a qualidade do relacionamento entre provedores e usuários no mercado Busines 

to Business.   

Segundo Gil (2006) no estudo de campo, o pesquisador realiza a maior parte da pesquisa 

pessoalmente, pois é enfatizada a importância do pesquisador ter tido ele mesmo uma 

experiência direta com a situação de estudo, no caso específico do presente estudo o 

pesquisador tem grande experiência no setor como ex-executivo no desenvolvimento de 
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software e serviços, vendas e pré-vendas de sistemas de relacionamento com clientes, além de 

consultor empresarial no setor das empresas de Contact Center e também trabalhou em projetos 

de pesquisa empresariais na busca das tendências e anseios dos empresários deste importante 

setor; somente com essa imersão na realidade é que se podem entender as regras, os costumes 

e as convenções que regem o grupo estudado (GIL, 2006).  

A investigação qualitativa emprega diferentes concepções filosóficas, estratégias de 

investigação, e métodos de coleta, análise e interpretação dos dados (CRESWELL, 2010, p. 

206). 

A pesquisa qualitativa é altamente descritiva e muitas vezes narra quem disse o que a 

quem, bem como, quando e por que (GEPHART, 2004). A ênfase nos detalhes situacionais que 

se desdobram ao longo do tempo permite que pesquisas qualitativas descrevam processos. 

Pesquisadores qualitativos também procuram explicar pesquisas e observações, 

fornecendo informações bem substanciadas e visões conceituais que revelam como conceitos 

amplos e as teorias que operam em casos particulares (GEPHART, 2004).  

Os agentes entrevistados são compostos por executivos da alta gestão de empresas ou 

mesmo sócios principais de operações na prestação de serviços de Contact Center para o 

mercado brasileiro, especificamente para o estado São Paulo, onde ocorreram as entrevistas.  

As entrevistas seguiram os padrões de confidencialidade e preservação dos nomes dos 

executivos e das suas empresas; entrevistas com o uso do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

 

5.1 COLETA DE DADOS 

A coleta de dados foi executada no período de 29 de março a 08 de maio de 2019 e composta 

por quatro entrevistas: duas das contratadas com os principais executivos e sócios das empresas 

contratadas (fornecedoras de serviços de Contact Center) e as duas outras específicas para duas 

empresas contratantes (tomadoras de serviços de Contact Center) com executivos responsáveis 

pelas áreas de negócios, serviços de Contact Center, relacionamento com os clientes finais, 

operações e marketing.  

Os dados coletados, transcritos e analisados frente aos conteúdos das quatro entrevistas 

com foco em quatro diferentes executivos de duas empresas fornecedoras de produtos e serviços 

de Contact Center e duas empresas tomadoras destes serviços do setor de Contact Center.  

Segundo Flores (1994) a pesquisa qualitativa considera, por um lado, que observadores 

competentes e qualificados podem relatar de maneira objetiva, clara e precisa suas próprias 

observações sobre o mundo social, bem como sobre as experiências de outros. “Por meio de 



51 
 

um conjunto de técnicas ou métodos, como entrevistas, histórias de vida, estudos de caso ou 

análise documental, o pesquisador pode mesclar suas observações com as observações feitas 

pelos demais” (FLORES, 1994, p.62, tradução nossa), como demonstrado na figura 5 e quadro 

12 da presente pesquisa.  

De forma complementar, o autor Fink (2002) define quatro tipos diferentes de coletas 

de dados que poderão ser utilizados em pesquisas qualitativas: questionários autoadministrados, 

entrevistas, revisões de registros estruturados para informações financeiras, médicas ou 

escolares e observações estruturadas. 

 

Figura 5: Processos de coleta de dados das entrevistas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

Em razão da dificuldade no fornecimento do modelo de contrato formal das empresas 

contratadas e contratantes, no caso específico das contratadas, o pesquisador recebeu a 

autorização para gravar o áudio dos relatos do entrevistado da EmpresaF1, contratada, que 

explicou o procedimento e o conteúdo do contrato considerado padrão pela empresa, e também 

obteve acesso aos modelos padrões de contratos de serviços da EmpresaT2, contratante.  

Todos os relatos dos contratos foram transcritos em modelo texto, no mesmo 

procedimento das entrevistas realizadas e encontra-se presente na figura 5 da presente pesquisa, 

para esta entrevista específica, ver apêndice F da presente pesquisa.  

Todas as entrevistas seguiram o protocolo sugerido por Creswell (2010) e no caso 

específico o uso do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), ver apêndice B; a 

declaração da Universidade Presbiteriana Mackenzie encontra-se no anexo da presente 

dissertação, procedimento também de uso da Universidade Presbiteriana Mackenzie, para 

trabalhos de pesquisas acadêmicas.  
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O modelo aplicado nas quatro entrevistas semiestruturadas, de natureza qualitativa, 

seguiu roteiros pré-definidos, modelos e desenhos contidos nos apêndices C e D que 

contemplaram as bases do referencial teórico da dissertação, além dos quatro objetivos 

específicos constantes na presente pesquisa.  

As entrevistas durante os processos face-a-face, entre o pesquisador e os entrevistados 

atenderam as propostas da pesquisa qualitativa, juntamente com a observação in loco dos 

contratos e demais informações destes mesmos contratos, coletados nas entrevistas de pesquisa. 

Segundo King (1994), as entrevistas, juntamente com a observação e a análise de 

documentos, constituem as três técnicas básicas de importância na pesquisa qualitativa. King 

(1994, p. 14), ao discutir a entrevista como método de pesquisa qualitativa nas organizações, 

aponta que o objetivo da entrevista na pesquisa qualitativa é “ver o tópico de pesquisa da 

perspectiva do entrevistado e entender como e por que ele ou ela veio a ter esta perspectiva em 

particular”; como esta pesquisa é de natureza exploratória caracteriza-se como qualitativa 

básica ou genérica. 

O pesquisador poderá ter outras relações e abordagens positivistas interpretativistas com 

uma posição mais crítica no método de pesquisa; neste caso, foi adotado o método da autora 

Merriam (1998) como parte complementar aos outros autores presentes nesta pesquisa com o 

foco principal na metodologia qualitativa. 

King (1994) aponta que as entrevistas variam de acordo com o grau da estrutura imposta, 

indo de discussões relativamente espontâneas e não estruturadas, usadas no curso de uma 

observação participante, até guias de entrevista bastante detalhados, porém, ainda flexíveis. 

Merriam (1998, p. 72) corrobora a ideia de King (1994) ao afirmar que “o modo mais 

comum de decidir qual o tipo de entrevista usar é pela determinação do quanto de estrutura é 

desejado”. De acordo com Merriam (2002, p.6), seu objetivo é “descobrir e compreender um 

fenômeno, um processo e visão de mundo das pessoas nele envolvidas”. Outros exemplos 

poderão ser tomados para a pesquisa qualitativa como a etnografia, fenomenografia, pesquisa-

ação e estudo de caso, dentre outros. 

 

5.2 INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

Como apoio à presente pesquisa, o pesquisador desenvolveu (em coautoria) o artigo com o 

tema: “Relational View as Source of Competitiveness in Business to Business Contracts” que 

foi submetido e aprovado no 13th Research Workshop on Institutions and Organizations, helt 

at São Paulo, Brasil, on November 06th-07th, 2018 (NOTARNICOLA e SAMBIASE, 2018).  
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O artigo apresentado foi um primeiro teste de verificação do relacionamento cliente-

fornecedor, relacionamento de parceiros; acordo formal ou não; técnico x relacional; 

experiência executiva x método de escolha de fornecedores e/ou parceiros; prioridade na 

qualidade x governança; conflitos corporativos x expertise do executivo; perícia x possibilidade 

de oportunismo; transparência nos contratos formais; compromisso entre as partes interessadas 

(cliente x fornecedor x outros); riscos nos contratos e geração de valor a partir da relação 

contratual. Todas estas questões são mencionadas na literatura como fatores de influência no 

relacionamento interorganizacional (NOTARNICOLA e SAMBIASE, 2018). 

Nessa perspectiva, o artigo trouxe, por intermédio da pergunta de pesquisa específica 

do artigo em discussão “Quais as características das relações interorganizacionais que 

contribuem com a geração de valor para empresas fornecedoras e clientes de serviços de 

Contact Center?” resultados interessantes que vieram reforçar a importância dos recursos 

intangíveis nas relações interorganizacionais nas relações B2B; a pesquisa desse artigo foi de 

natureza qualitativa, elaborada com cinco executivos de empresas do setor da tecnologia da 

informação aplicadas aos Contact Centers e/ou prestadoras de serviços deste setor 

(NOTARNICOLA e SAMBIASE, 2018, tradução nossa). E essa experiência do artigo 

apresentou ao pesquisador novos insights importantes para o desenho e concepção dos roteiros 

e formulários, além das perguntas aos entrevistados para a presente dissertação. 

Para atender à necessidade de coleta de dados da presente pesquisa, foram 

desenvolvidos dois instrumentos representados por dois roteiros e desenhos dos formulários das 

entrevistas em quatro diferentes e complementares blocos.  

Os quatro blocos de forma semelhante para os dois roteiros (contratadas e contratantes), 

contidos nos apêndices C e D desta pesquisa, foram atendidos prioritariamente quanto às 

dimensões relacionais, potenciais geradoras de valor, em contratos B2B de Contact Center; 

características das relações interorganizacionais que contribuem com a geração de valor para 

empresas fornecedoras e clientes de Contact Center; analisar de que maneira a capacidade 

relacional, nas dimensões identificadas, contribui com a geração de valor para os agentes do 

contrato B2B – contratados, contratantes no quarto bloco questões sobre os aspectos formais 

do contrato e demais documentos e/ou procedimentos das empresas.  

Sob a perspectiva de teorização todos os pesquisadores levam teorias, estruturas e 

palpites para as suas investigações. Essas teorias poderão ser explícitas em estudos mistos ou 

mesmo implícitas; no presente estudo as teorias são explícitas, localizadas em grande parte dos 

tópicos contidos nesta dissertação, como lente orientadora (CRESWELL, 2010), que molda os 

tipos de perguntas constantes nos dois roteiros e desenhos dos formulários das entrevistas. 
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Foram utilizados dois diferentes roteiros, um para as contratadas e um segundo para as 

contratantes, com os conteúdos estruturados e perguntas semiestruturadas em lógica sequencial 

para cobrir os quatro objetivos específicos contidos na pesquisa acadêmica e, principalmente, 

para verificar as características e dimensões das relações interorganizacionais nas relações B2B 

entre contratadas e contratantes. 

As quantidades de perguntas para os roteiros para as relações B2B das contratadas e 

contratantes foram adequadas segundo as necessidades na verificação das características e 

dimensões das relações interorganizacionais com 21 e 30 questões semiestruturadas, 

respectivamente para as contratadas e contratantes, contidas nos apêndices C e D dessa 

dissertação.  

As entrevistas foram atendidas com o protocolo e uso do Termo de Consentimento livre 

e Esclarecido (TCLE), modelo no apêndice B e anexo da presente dissertação, utilizado pela 

Universidade Presbiteriana Mackenzie para trabalhos acadêmicos, para atender a 

confidencialidade das informações coletadas nas entrevistas com os sujeitos de pesquisa, 

protocolo este previsto pelo autor Creswell (2010).  

Todo o processo e uso das ferramentas de pesquisas foi norteado por modelos de 

operacionalização com foco nas análises das relações interorganizacionais e da capacidade 

relacional, e, neste caso, os autores Dyer, Singh e Hesterly (2018), sugerem o novo modelo que 

é tratado no próximo tópico da presente pesquisa. 

 

5.3 TÉCNICAS DE TRATAMENTO DE DADOS 

Apesar da multiplicidade de correntes existentes hoje no campo da pesquisa qualitativa, no 

processo de análise há uma série de necessidades que são comuns a todas elas (TESCH, 1991; 

FLORES, 1994), segundo a análise de Tesch (1991) e Flores (1994) os pesquisadores  terão 

que localizar palavras e frases nos textos em análise; criar listas de palavras alfabéticas, 

contando a frequência de ocorrência de cada palavra; criar índices (atribuindo fontes de 

informação a cada ocorrência) e concordâncias de palavras-chave contextualizadas; atribuir 

palavras-chave a segmentos de texto; atribuir códigos a segmentos de texto e conectar alguns 

códigos com os outros, conceito utilizado na presente pesquisa constante no quadro 5 e figura 

6. 

A análise dos dados obtidos nas entrevistas foi realizada com base nas orientações de 

Merriam (2002), e para a categorização temática, foram utilizados os conceitos da análise de 

Flores (1994).  
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Creswell (2010) defende gerar categorias de informações (codificação aberta), 

selecionar uma das categorias e posicioná-la dentro de um modelo teórico (codificação axial) e 

então explicar uma história a partir da interconexão dessas categorias (categoria seletiva).  

A categorização e organização dos dados foram elaborados a partir de temas definidos 

como relevantes para o pesquisador, considerando-se os resultados da coleta de dados através 

das gravações em áudio e transcritas através do software Speechnotes.co disponível na 

plataforma gratuita e de relativa qualidade na construção de textos acadêmicos. Os dados das 

entrevistas estão categorizados no quadro 5 e distribuídos na figura 6 desta pesquisa.  

A análise dos dados: depois de estruturados com origem nas entrevistas de campo, estes 

foram transcritos e codificados, segundo a importância e achados em planilhas para 

identificação, além das classificações como proposto pelos autores Gil (2006); King, (1994); 

Flores, e Jiménez, (1999).   

O quadro 5 mostra o exemplo do processo de codificação e categorização dos textos 

identificados e planilhados segundo as suas afinidades e lógicas de palavras versus a localização 

e identificação dos conceitos teóricos presentes no referencial teórico - base de sustentação 

dessa dissertação após a transcrição do áudio da entrevista dos entrevistados EF1, EF2, ET13 e 

ET2, das empresas contratadas e contratantes, segundo as suas falas nos relatos às questões 

formuladas pelo pesquisador, respectivamente para as empresas contratadas e contratantes, 21 

e 30 questões, na busca de dados frente aos quatro objetivos específicos desta pesquisa. 

Em uma segunda etapa, por processo de análise dos dados foram identificados textos ou 

palavras com maior frequência de forma isolada e/ou em pequenas frases, que pudessem refletir 

os conceitos teóricos estudados pelo pesquisador que tenham sustentação e possam explicar os 

fenômenos encontrados. Nas transcrições dos entrevistados foram localizadas as palavras 

chaves e classificadas de forma isolada em razão da sua maior frequência ou que tenham relação 

com a mesma classe ou categoria entre si.  

A palavra “valor”, contida no quadro 5, foi classificada como um construto que reúne 

treze diferentes versões em combinações identificadas nas quatro entrevistas: valor para o 

cliente parceiro; valor diferencial; valor financeiro; agrega valor; valor para a empresa; valor 

agregado; valor para o cliente; percepção; agregar valor para o negócio; valor de cuidado; valor 

de cumplicidade e valor social, respectivamente identificadas nas seguintes frequências quando 

somadas a palavra valor + valor associadas = 73, com EF1= 40%, EF2=34%, ET1=16% e, por 

fim, ET2=10%, o que mostrou, principalmente, que as duas empresas fornecedoras de serviços 

a sua preocupação com tema valor nas relações interorganizacionais. 
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As diferentes versões da palavra “valor”, isolada ou mesmo em associação a outras 

palavras,  foram utilizadas pelos entrevistados para expressar a notória necessidade de mostrar 

as preocupações na construção de soluções tecnológicas e de relacionamentos 

interorganizacionais que tratam da proximidade necessária para criar vantagens competitivas e 

laços de proximidade construídos com os outros construtos que foram classificados por 

combinações de palavras àquelas que têm a notação de recurso “intangível”, que reúne as 

palavras de maior frequência: relacionamento, atendimento, colaboração, experiência, 

reputação, confiança, oportunidade, informação, engajamento, solução, satisfação, inovação e 

conhecimento. E, para a palavra considerada como construto dos “tangíveis”, foram associadas 

as palavras tecnologia e dinheiro. 

Para cada um desses construtos o pesquisador identificou, por meio do processo de 

triangulação, os conceitos teóricos que explicam ou procuram explicar os achados dessas falas 

dos entrevistados. E o resultado desta pesquisa está representado no quadro 5 e figura 6. 

 

Quadro 5: Relação alfabética de códigos utilizados e definição das categorias 

Código Categoria Frequência Associadas 

EF1 EF2 ET1 ET2 

C-EF1-EF2-

ET1-ET2 

Cliente (Cl) 44 68   43 24  Na (*) 

T-EF1-EF2-

ET1-ET2 

Troca (T) 6 3 6 0  Na (*) 

S-EF1-EF2-

ET1-ET2 
Serviço (S) 5 30 2 18   Na (*) 

C-EF1-EF2-

ET1-ET2 

Contrato (C) 23 30 19 8    Na (*) 

P-EF1-EF2-

ET1-ET2 

Parceria (P) 9 2   8 3    Na (*) 

V-EF1-ET2 Valor  4 10 4 5  

   Na (*) 

 

 

 

 

 

VALOR 

 

 

 

 

V-EF1-EF2-ET1-ET2 

 

 

 

VCp-EF1-

ET2 

Valor para o 

cliente parceiro 

(VCp) 

1 0    0 1 

VD-EF1 Valor diferencial 

(VD) 
 1  0 0 0 

VF-EF1-

ET1 

Valor financeiro 

(VF) 

1 0 1 0 

VAm-EF1 Agrega muito 

(Vam) 

1 0 0 0 

VGr-EF1-

ET1 
Geração de 

renda (VGr) 

1 0 1 0 

VE-EF1-

ET1 

Valor para a 

empresa (VE) 

2 0 1 0 
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VA-EF1-

EF2-ET1 

Valor agregado              

           (VA) 

4 11 2 0 

VAc-EF1-

ET2 

Valor para o 

cliente (VAc) 

6 0 0 1 

PV-EF1 Percepção (PV) 2 0 0 0 

VAn-EF1-

ET1 

Agregar valor ao 

negócio (Van) 

6 0 2 0 

Vcu-ET1 Valor de cuidado 

(Vcu) 

0 0 1 0 

VCum-EF2 Valor de 

cumplicidade 

0 1 0 0 

Vso-EF2 Valor social 0 3 0 0 

Total  Valor + 

associadas 

29 

40% 

25 

34% 

12 

16% 

7 

10

% 

73 

100% 

Rl-EF1-

ET1-ET2 

Relacionamento 

(Rl) 

10 0 3 3  

 

 

 

 

 

Recursos Intangíveis 

 

RI-EF1-EF2-ET1-ET2 

At-EF1-

EF2-ET1-

ET2 

Atendimento 

(At) 

1 8 8 8 

Co-EF1 Colaboração 

(Co) 

1 0 0 0 

Ex-EF1-

EF2-ET1-

ET2 Experiência (Ex) 

4 3 12 1 

Re-EF1-ET2 

Reputação (Re) 

1 0 0 5 

Cn-EF1-

EF2-ET1-

ET2 Confiança (Cn) 

1 1 5 3 

Op-EF1-

EF2-ET2 
Oportunidade 

(Op) 

2 8 0 1 

In-EF1-EF2-

ET2 Informação (In) 

4 7 0 3 

Eg-EF1 
Engajamento 

(Eg) 

1 0 0 0 

So-EF1-

EF2-ET1-

ET2 Solução (So) 

15 4 3 5 

Sa-EF1-

EF2-ET1-

ET2 Satisfação (Sa) 

2 1 1 0 

Iv-EF1-EF2 

Inovação (Iv) 

1 1 0 0 



58 
 

     Na (*) não se aplica. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Os objetos de análises contemplaram para a entrevista com o executivo EF1, além das 

entrevistas a análise do contrato formal de prestação de serviços das contratadas com as suas 

contratantes, em formato de contrato geral, aplicado acima de 90% dos casos de negócios, 

segundo depoimentos do sócio da empresa contratada, empresa F1. A palavra contrato, 

portanto, refere-se ao construto contrato de natureza formal. 

 

 

Figura 6: - Sistema de categorias 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Ch-EF1-

EF2-ET1-

ET2 

Conhecimento 

(Cn) 

2 3 13 1 

Di-EF1-EF2 Dinheiro (Di) 2 2 0 0 Recursos Tangíveis 

RT-EF1-EF2-ET1 Te-EF1-

EF2-ET1 

Tecnologia (Te) 1 20 6 0 
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Além do uso do modelo proposto, destes autores, a sugestão é a utilização incorporada 

da análise dos conteúdos dos dados coletados das entrevistas qualitativas no mercado B2B e o 

referencial teórico apresentados no próximo tópico da pesquisa. 

No próximo tópico estão contidas as análises dos dados coletados nas entrevistas com 

os executivos das empresas contratadas e contratantes. 

 

 

6   ANÁLISE DOS RESULTADOS 

O presente estudo analisou três diferentes díades como exposto na figura 7, para quatro 

empresas do mesmo setor das tecnologias e serviços de Contact Center, duas empresas 

fornecedoras F1 e F2 e duas empresas tomadoras de serviços, T1 e T2.  

 

Figura 7: - Formação das díades 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Para facilitar o entendimento da correspondência dos executivos com a sua empresa de 

origem, constantes na presente dissertação, foram usados os códigos, respectivamente, para as 

empresas fornecedoras e contratadas – Tomadoras de serviços, F1, F2, T1 e T2 e para os seus 

respectivos executivos entrevistados com a inclusão da letra “E” de executivo, no inicio dos 

códigos das suas empresas, portanto, como exemplo o código “EF1” corresponde ao primeiro 

executivo entrevistado da empresa fornecedora entrevistada de serviços “F1” e assim 

sucessivamente para os demais casos das quatro entrevistas.   

O sujeito de pesquisa EF1, EF2, ET1 e ET2, foram escolhidos pelo pesquisador, com 

foco nos profissionais com dedicação exclusiva aos trabalhos como gestores lotados em 

empresas do setor de Contact Center e/ou fornecedores de tecnologias para este mesmo setor. 
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Estes executivos de operações em serviços de tecnologias e Contact Center, tanto para 

as contratadas como para as contratantes, têm responsabilidades no desenvolvimento de ofertas 

de serviços, nível de serviços, manutenção e processos de gestão das operações em ambientes 

de alta pressão profissional, além do fornecimento e uso de infraestrutura tecnológica e pessoas 

(mão de obra) para o atendimento nas operações de atendimento ao cliente final das empresas 

contratantes. 

Durante o processo das entrevistas, habilidades destes executivos (EF1, EF2, ET1 e 

ET2) requeridas para o cargo foram verificadas com destaque; constatou-se o pleno dominio 

das suas atividades, da integridade no trato entre empresas, mostrando a preocupação e a busca 

pela excelência nos serviços prestados aos seus clientes finais e parceiros de negócios. 

O quadro 5 foi elaborado pelo pesquisador com base na coleta, análise e interpretação 

textual e a identificação das palavras quanto a sua frequência e a importância no cruzamento e 

criação das categorias, além das observações do pesquisador, com a sustentação no referencial 

teórico presente nesta pesquisa (CRESWELL, 2010). No quadro 6, o pesquisador fez a análise 

dos achados relevantes das quatro entrevistas e localizou-os frente ao conteúdo do referencial 

teórico, objetivo geral e objetivos específicos. 

Em especial no caso da contratada F1, uma segunda análise foi aplicada em documento 

de contrato geral aplicado na prestação de serviços de forma padrão; este documento foi visto 

pelo pesquisador e comentado em gravação de áudio na entrevista com o pesquisador desta 

pesquisa. 

 

Quadro 6: Mapa de relacionamento entre conceitos teóricos, objetivos específicos da 

pesquisa, indicação no referencial teórico e falas dos entrevistados. 

Conceitos teóricos Objetivos específicos 

Levantar 

1 

Conhecer 

2 

Mapear 

3 

Analisar 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RBV 

Penrose (1959, 

p.23, 24 e 25). 

EF1, ET1, EF2, 

ET2. 

 

Barney (1991, p. 

23 e 24). EF1,ET1 

 

Hall (1992, 1993); 

Barney e Hesterly 

(2011, p.58). EF1, 

ET1,ET2, EF2. 

 

Amit e 

Schoemaker 

(1993); Rumelt 

Wernerfelt 

(9184, p.29, 31 

e 25). EF1, 

ET1,ET2 

 

 

Helfat e 

Peteraf (2003, 

p.23 e 24). 

EF1, ET1,ET2 

Penrose 

(1959, p. 

23). EF1, 

ET1, ET2. 

 

Helfat e 

Peteraf 

(2003, p.23 

e 24). EF1. 

Penrose 

(1959, p. 

23). EF1, 

ET1,ET2 

 

Helfat e 

Peteraf 

(2003, p.23 

e 24). EF1. 
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(1984), p.22 e p.25 

EF1,ET1, 

ET2,EF2. 

 

Dyer, Singh e 

Hesterly (2018, 

p.10). EF1, 

ET1,ET2, EF2. 

 

Helfat e Peteraf 

(2003, p.24 e 25). 

EF1, ET1, 

ET2.EF2. 

 

 

VRIO 

Penrose (1959, p. 

22). EF1, ET1, 

EF2, ET2. 

 

Barney (1991, p. 

22 e 23). EF1. 

 Penrose 

(1959, p. 

23). EF1, 

ET1, EF2, 

ET2. 

 

Barney 

(1991, p. 

23 e 24). 

EF1,EF2, 

ET1, ET2.. 

Penrose 

(1959, p. 

23). EF1, 

ET1 

 

Barney 

(1991, p. 

23 e 24). 

EF1.EF2, 

ET1, ET2. 

 

 

 

Habilidades 

Penrose (1959, p. 

10). EF1. 

 

Dyer, Singh e 

Hesterly (2018, 

p.10). E1, E2 

Alejandro et al 

(2011, p.28). 

EF1, ET1,EF2, 

ET2. 

Alejandro 

et al (2011, 

p.28). EF1. 

Alejandro 

et al (2011, 

p.28). EF1. 

 

 

 

 

Heterogeneidade 

Penrose (1959, p. 

10). EF1. 

 

Helfat e Peteraf 

(2003, p.24 e 25). 

EF1, ET1 

 

Barney (1991, p. 

23). EF1. 

Helfat e 

Peteraf (2003, 

p.23 e 24). 

EF1. 

 

Helfat e 

Peteraf 

(2003, p.23 

e 24). EF1. 

 

Helfat e 

Peteraf 

(2003, p.23 

e 24). EF1. 

 

 

Recursos Tangíveis 

Barney (1991, p. 

34). EF1, EF2, 

ET1, ET2. 

 Barney 

(1991, p. 

34); EF1, 

EEF2.T1. 

Barney 

(1991, p. 

34). EF1, 

ET1. 

 

 

Recursos Intangíveis 

Hall (1992, 1993); 

Barney e Hesterly 

(2011, p.58). EF1, 

ET1 

   

 

Recursos Complementares 

Dyer, Singh e 

Hesterly (2018, 

p.10, p. 44-46 e 

p.49). EF1, ET1 

Bowman e 

Ambrosini 

(2000, p.11). 

EF1, ET1 

Bowman e 

Ambrosini 

(2000, 

p.11). 

EF1.EF2, 

ET1, ET2 

Bowman e 

Ambrosini 

(2000, 

p.11). EF1. 

 

Visão Relacional 

Dyer, Singh e 

Hesterly (2018, 

p.10, p. 44-46 e 

p.49). EF1, ET1 

Alejandro et al 

(2011, p.28). 

E1, ET1 

 

Dyer, Singh e 

Hesterly 

(2018, p.10, p. 

Alejandro 

et al (2011, 

p.28). E1. 

 

Dyer, 

Singh e 

Hesterly 

Alejandro 

et al (2011, 

p.28). EF1, 

ET1 

 

Dyer, 

Singh e 
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44-46 e p.49). 

EF1, ET1. 

(2018, 

p.10, p. 44-

46 e p.49). 

EF1, ET1 

Hesterly 

(2018, 

p.10, p. 44-

46 e p.49). 

EF1, ET1 

 

Capacidade Relacional 

Alejandro et al 

(2011, p.29). EF1, 

ET1, EF2, ET2. 

 Alejandro 

et al (2011, 

p.28). EF1, 

ET1 

Alejandro 

et al (2011, 

p.28). EF1, 

ET1 

 

 

 

Governança 

Williamson (1996, 

p.10 e p.40-41). 

EF1, ET1. 

 

Dyer, Singh e 

Hesterly (2018, 

p.10, p. 44-46 e 

p.49). EF1, 

ET1,EF1,EF2, 

ET1, ET2. 

Williamson 

(1996, p.10 e 

p.40-41). EF1, 

EF2, ET1, 

ET2. 

 

Dyer, Singh e 

Hesterly 

(2018, p.10, p. 

44-46 e p.49). 

EF1, ET1. 

Williamson 

(1996, p.10 

e p.40-41). 

EF1. 

 

Dyer, 

Singh e 

Hesterly 

(2018, 

p.11, p. 19 

e p.24). 

EF1, ET1. 

Williamson 

(1996, p.10 

e p.40-41). 

EF1. 

 

Dyer, 

Singh e 

Hesterly 

(2018, 

p.11, p. 19 

e p.24). 

EF1, EF2, 

ET1, ET2. 

 

 

 

 

 

Valor 

 Alejandro et al 

(2011, p.28). 

EF1, ET1. 

 

Bowman e 

Ambrosini 

(2000, p.11, 

p.37-39 e 

p.41-42). EF1, 

ET1, EF2, 

ET2. 

 

Kaplan e 

Norton (1997, 

p.37). EF1, 

ET2, EF2, 

ET1. 

Kaplan e 

Norton 

(1997, 

p.25). EF1, 

ET1, EF2, 

ET2. 

Kaplan e 

Norton 

(1997, 

p.25). EF1, 

ET1 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

No próximo tópico analisou-se os achados, frente às narrativas dos entrevistados, 

mediante os quatro objetivos específicos e o referencial teórico constante na presente 

dissertação. 

 

6.1 OBJETIVO ESPECÍFICO 1: LEVANTAR AS RELAÇÕES 

INTERORGANIZACIONAIS, POTENCIAIS GERADORAS DE VALOR, EM 

CONTRATOS BUSINESS TO BUSINESS (B2B), DE CONTACT CENTERS 
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Os dados do presente tópico apresentam as relações interorganizacionais e potenciais geradores 

de valor por meio de díades. 

Com relação à díade T1 e F1, a respeito dos motivos da contratação de empresa para 

prestação de serviço de Contact Center (Questão 1), o entrevistado ET1 explicitou a 

importância da combinação e da singularidade no uso dos seus recursos, como também os 

arranjos e resultados obtidos nas relações interorganizacionais com a empresa F1 contratada 

(fornecedora de serviços), como defende Penrose (1959) e Dyer, Singh e Hasterly (2018),  

também exemplificado em narrativa do entrevistado ET1 a seguir: 

ET1: Porque a gente precisa contratar empresa porque a gente não tem Know How 

técnico para isso... Nós somos uma empresa de “Saúde” que tem uma infraestrutura de 

tecnologia, mas que não tem pessoas dentro desta área de tecnologia para criar 

produtos que atendam a necessidade do Call Center, então, um exemplo é minha 

assistente virtual eu não tenho ninguém para desenvolver assistente virtual eu tenho a 

Empresa F1... que tem expertise tem Know How para isso, então eu contrato a Empresa 

F1... para trazer a assistente virtual aqui no modelo personalizado, compactado 

alinhada a todos os valores estratégias da empresa. 

Na díade T1 e F2, para os motivos da contratação, o entrevistado EF2 enfatiza a 

importância da empresa quanto a todo e qualquer serviço de telefonia, exemplificando com 

outras empresas parceiras complementares, além da F2, como demonstrado em narrativa do 

entrevistado ET1 a seguir:  

ET1: Eu tenho uma empresa que presta serviço de telefonia, por exemplo, toda 

infraestrutura telefônica não é nossa, eu vou dar outro exemplo: a gente tem um prestador de 

serviço de ambulância, não é core, são serviços paralelos. O que é Core fica aqui dentro, o 

que é “Core” ninguém coloca a mão e assim é... [...]. 

Já na díade T2 e F1, o entrevistado salienta a falta de conhecimento e experiência para 

prestação deste tipo de serviço. Nas palavras do entrevistado ET2 relata:  

ET2: Então a gente contrata a solução. Agora todos os funcionários, aqueles que 

trabalham no Contact Center são funcionários nossos, né? São nossos contratados... 

motivo da gente contratar quando a gente não domina muito bem, agora, a mão de obra 

até para trabalhar com isso a gente até tem! Então... só que não é o nosso... Know How. 

Então a gente não tem habilidade, conhecimento que já tem a Empresa F1 

(contratada)... Não é core... [...]. 

Nas respostas dos entrevistados percebe-se que a complementariedade de recursos de 

conhecimento (DYER; SINGH; HESTERLY, 2018) é o principal motivo da contratação de 
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serviços de Contact Center, constantes nos dois exemplos das narrativas dos entrevistados ET1 

e ET2, em contrapartida também corroborada pelos entrevistados EF1 e EF2, em suas narrativas 

contidas nas mesmas díades. E estas duas empresas fornecedoras de serviços de Contact Center 

relatam suas necessidades em compor a oferta dos serviços com outros parceiros que possam 

agregar outros serviços e/ou tecnologias complementares para o atendimento das necessidades 

das empresas tomadoras de serviços T1 e T2, notadamente, mostrando a complementariedade 

de recursos para atender as demandas de mercado (DYER, SINGH E HESTERLY, 2018), 

exemplificado abaixo nas falas dos entrevistados EF1 e EF2, nas respostas a questão 1 do 

referido roteiro dedicado às empresas fornecedoras de serviços, contida no apêndice C da 

presente dissertação: 

EF1: É sim... basicamente ...a nossa solução depende, né?... de infraestrutura, então 

nós temos aí parceiros de infraestrutura onde toda a solução é hospedada quando a 

gente fala numa contratação em nuvem com serviço na nuvem, né? E em alguns casos, 

alguns módulos da solução elas dependem sim, por exemplo, quando a gente fala de 

uma solução para gestão de e-mails eu, necessariamente, preciso me integrar com o 

servidor de e-mail da própria empresa ou então eu vou me integrar com Facebook, vou 

me integrar com WhatsApp e vou me integrar com Twitter, então, são outras 

tecnologias, né? Que eu acabo... dependendo para fazer integração, para que eu possa 

fornecer o serviço de atendimento nesses canais ...[...]. 

EF2: Sim, dependo.... É, eu dependo de tecnologias de que ela é... estendem a minha 

capacidade de entrega do serviço. Então, por exemplo: para fazer a parte de 

transcrição eu uso tecnologias de mercado... como... CPqD, como a Google, como 

Watson... São tecnologias extremamente avançadas que demoraria muito que eu a 

construísse dentro da Empresa F2. E não é nosso foco também. Foco é fazer aquilo que 

a gente faz, com parceiros também, né? 

Com os relatos apresentados, percebe-se que a principal questão para se estabelecer 

relações interorganizacionais é em função do conhecimento do outro, que pode gerar valor para 

a empresa contratante, e consequentemente para a contratada também. 

No tópico seguinte são apresentadas as análises tratadas no segundo objetivo específico, 

sobre as contribuições ou não para a geração de valor para as empresas em suas relações 

interorganizacionais. 
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6.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 2: CONHECER AS CARACTERÍSTICAS (DIMENSÕES) 

DAS RELAÇÕES INTERORGANIZACIONAIS QUE CONTRIBUEM OU NÃO, PARA A 

GERAÇÃO DE VALOR PARA AS PARTES 

Na díade T1 e F1 o entrevistado da empresa F1, em resposta à questão 2 do roteiro especifico 

das empresas contratadas, enfatizou a importância da parceria com o seu cliente, destacando a 

existência, em sua concepção, de dois tipos diferentes de clientes, entendedo-se como cliente a 

empresa tomadora de serviços T1.  

Os autores Dyer e Singh, (1998), argumentam sobre a criação de rendas relacionais 

dependentes, muitas vezes, da capacidade da empresa de encontrar um parceiro com recursos 

estratégicos complementares e uma capacidade relacional  que esteja à disposição para se tornar 

uma parceira. 

EF1: é, existem os dois, não é? Então existe, é. O cliente, que se posiciona como cliente, 

não é? E o cliente que se posiciona como parceiro, né? Que, ele além de ser cliente, a 

gente nunca pode esquecer-se disso, mas ele acaba sendo parceiro também, né? E o 

que a gente vê? Qual é a diferença entre o um e o outro colocar quando a empresa se 

posiciona como cliente, né? Ela normalmente não está disposta a colaborar com 

informações de mercado, participar do benchmark participar efetivamente da melhoria 

da solução como um todo, ela quer consumir aquilo que a gente tem como um produto 

final e... não é? Que é o que vai atender ela... é, só que muitos dos clientes... que a gente 

tem...eles se posicionam sim...como parceiros nossos. E o que gente encara como 

parceria... é aquele cliente que agrega valor para... para a empresa... e o que significa 

isso? É um cliente que vai lá... e que ele vai propor melhorias na ferramenta ou na 

solução, vai propor é... formas alternativas de trabalho e assim por diante, então, esses 

clientes, eles acabam tendo aí um valor de clientes parceiros né? Eles acabam tendo 

um valor aí diferenciado para a Empresa. 

Nas observações do entrevistado EF2 de acordo com a díade T1 e F2, o cliente (empresa 

tomadora de serviços T1) é considerado “um amigo”, como defendido pelos autores Brito et al 

(2017), as capacidades relacionais são úteis na geração de riqueza para ambas as partes.  

EF2: A contratante para mim, é... ela é mais que um cliente para mim a contratante ela 

é... Ela é uma empresa amiga; era uma das coisas que entraria nesse ponto que é interessante. 

E aí eu vou falar da minha particularidade... [...]... Claro que da opinião em cima do que nós 

entendemos, o que nós acreditamos, né? Isso é individual. Eu sempre acreditei e tem trazido 

para a Empresa F2, que o contrato serve para quando você tem um litígio, um contrato não 

serve para o dia a dia porque você não anda com o contrato debaixo do braço. Você anda com 
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contrato na gaveta e quando você tem um litígio... Você usa o contrato. Aí sim, para ver... como 

é que você sai... como você cobra o que você tem direito ou não tem[...]. 

A importância das relações foi identificada nas narrativas das empresas entrevistadas F1 

e F2 por meio também das “trocas”, constantes na questão 5 do roteiro e foram entendidas como 

relações interorganizacionais. Dyer e Singh (1998) defendem as vantagens competitivas nas 

relações interorganizacionais também como rotinas nas trocas e compartilhamento de 

conhecimento e habilidades complementares na combinação e criação de novos produtos ou 

serviços de forma única. A importância das relações, além dos aspectos financeiros foi 

verificada na fala do entrevistado da empresa EF1 a seguir: 

EF1: Olha eu acho que é [...]...quando você é contratado, né? Acho que a parte 

financeira é importante, né? É... então a gente sempre tá! A empresa existe porque ela 

precisa, né? De recursos para poder cada vez mais evoluir e trabalhar, porém acho que 

como resultado disso essa parceria é essa troca de experiências de informação né? Ela 

acaba sendo muito rica também porque isso faz com que a tua empresa acabe 

crescendo. Então quando você tem clientes que trazem valor agregado para a relação 

eu diria que isso daí acaba sendo também fundamental; até para você conseguir, é... 

acho, um dos objetivos da empresa que é a geração de novos negócios, geração de 

aumento de renda e assim por diante. 

Em outra oportunidade da narrativa do entrevistado EF1 pode-se identificar a 

importância na geração de valor para a sua empresa na seguinte fala e que na sua 

narrativa a palavra cliente é entendida como a empresa tomadora de serviços T1 e T2: 

EF1: ...[...]... E o que gente encara como parceria... É aquele cliente que agrega valor 

para a Empresa F1 e o que significa isso? É um cliente que vai lá... e que ele vai propor 

melhorias na ferramenta ou na solução, vai propor é... formas alternativas de trabalho 

e assim por diante, então, esses clientes, eles acabam tendo aí um valor de clientes 

parceiros, né? Eles acabam tendo um valor aí diferenciado para a Empresa. 

Já na mesma díade T2 com F1, o entrevistado ET2, no seu relato em resposta à questão 

9: que tipo de relação você deseja que seu parceiro desenvolva com seus clientes 

finais? Em resposta, a empresa tomadora T2 não valoriza a preocupação do seu 

fornecedor F1 quanto à construção de uma oferta pensando no cliente final da sua 

empresa tomadora de serviços. Segue abaixo a resposta da empresa prestadora T2: 

ET2: No meu caso nenhuma. P: Não espera nada dele, não é? ET2: Não, porque está 

sendo apenas uma ponte para eu chegar até o cliente final. Eu preciso do meio e não o 

fim, né? É um serviço.  



67 
 

Já em contrapartida a empresa fornecedora F1 da tomadora de serviço T2, enfatiza a 

importância do relacionamento e da sua preocupação com o usuário final de T2. A seguir 

a narrativa do entrevistado EF1, mostrando em sua resposta a questão 6, quanto à 

importância da prestação de serviços a tomadora de serviços T2, representando o não 

alinhamento na geração de valor representado em narrativa de EF1: 

EF1: é... acho que o principal é a gente agregar valor para o usuário final que é pra 

quem tá na ponta consumindo o serviço, então o que eu quero dizer quando a gente fala 

uma relação B2B, a nossa solução vai ter uma serventia, é... grande, para a empresa 

que a gente está fornecendo... se a gente conseguir, dá valor para ela. Esse valor pode 

ser: um retorno financeiro, em termos de redução de custo de atendimento ou de 

aumento de satisfação do cliente enfim, não é? É... e para o cliente... lá na ponta, é, eu 

acho que o maior valor agregado é você resolver o problema do cliente e economizar 

tempo deste cliente, não é? É... então, acho que estes são os principais pontos que eu 

acho que, é... que são importantes nessas relações. 

Esses achados estão identificados nas falas das respostas das perguntsa do pesquisador 

quanto às questões contidas nos roteiros do apêndice G da presente dissertação. Então, 

percebe-se que, além dos aspectos contratuais e de fornecimento de serviços, para 

agregar valor ao contratado, há a expectativa de “boa vontade”, de um copartamento 

colaborativo entre as partes para que as relações interorganizacionais possam, 

efetivamentem agregar valor às empresas.  

No tópico seguinte foram mapeados os valores, gerados, percebidos e apropriados em 

suas mais diferentes concepções, encontradas em narrativas dos executivos 

entrevistados, em cada dimensão relacional, na visão do contratante, seus clientes e das 

fornecedoras de serviços de Contact Centers. 

 

6.3 OBJETIVO ESPECÍFICO 3: MAPEAR O VALOR PERCEBIDO EM CADA DIMENSÃO 

RELACIONAL, SOB A ÓTICA DO CONTRATANTE, SEUS CLIENTES E DOS 

FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE CONTACT CENTERS; 

A operacionalização das relações interorganizacionais e das capacidades relacionais foram 

verificadas nesse trabalho por meio da pesquisa em profundidade nas relações B2B entre as 

empresas contratadas e contratantes, pesquisa qualitativa, com destaque nos recursos 

intangíveis e na percepção, geração e criação de valor destas relações. 
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Segundo Penrose (1959) e Barney (1991), os recursos podem ser combinados de várias 

maneiras, mas esta combinação é um desafio bastante complexo. Para análise essencial é 

preciso que a organização tenha o controle desses recursos com atributos de tangíveis e 

intangíveis (BARNEY; HESTERLY, 2004). 

A palavra valor, presente no levantamento feito pelo pesquisador, com dados no quadro 

5 da presente pesquisa, mostrou, além do valor financeiro demonstrado pelos entrevistados, 

principalmente na narrativa do EF1, que muitas vezes tem em mente que não tem a oferta de 

serviços de menor valor monetário, e o seu cliente (tomadora de serviços T1), sabe disso e, 

portanto, o valor de ganho, mesmo assim, ele, EF1, sabe que os ganhos não são equilibrados, 

mas tem a oportunidade de outros ganhos como referência para novos negócios que são 

indicados pela tomadora dos seus serviços, o que poderá representar em outros valores como: 

confiança, reputação, além da parceria, como narrado no recorte da entrevista do executivo 

EF1, constante na díade T1 com EF1, relacionada a questão 2 do roteiro das fornecedoras de 

serviços:  

EF1: É, existem os dois casos, não é? Então, existe, é... O cliente, que se posiciona 

como cliente, não é? E o cliente que se posiciona como parceiro, né? Que ele, além de ser 

cliente, a gente nunca pode esquecer-se disso, mas ele acaba sendo parceiro também, né? E o 

que a gente vê? Qual é a diferença entre o um e o outro colocar quando a empresa se posiciona 

como cliente né? Ela normalmente não está disposta a colaborar com informações de mercado, 

participar do benchmark, participar efetivamente da melhoria do... da solução como um todo, 

ela quer consumir aquilo que a gente tem como um produto final e... não é? Que é o que vai 

atender ela... É só que muitos dos clientes... Que a gente tem... Eles se posicionam sim... Como 

parceiros nossos. E o que gente encara como parceria... É aquele cliente que agrega valor 

para a Empresa... E o que significa isso? É um cliente que vai lá... E que ele vai propor 

melhorias na ferramenta ou na solução, vai propor é... Formas alternativas de trabalho e assim 

por diante então esses clientes eles acabam tendo aí um valor de clientes parceiros, né? Eles 

acabam tendo um valor, aí, diferenciado para a Empresa. 

O executivo entrevistado EF2, em sua narrativa, justificou a percepção de valor na sua 

oferta customizada de serviço para a empresa tomadora de serviços T1, presentes na díade T1 

com F2 abaixo: 

EF2: Quando se fala de Contact Center, o meu produto é o coração do Contact Center... 

O Contact Center não existe se não tiver um produto igual ao meu, não é? Ele não 

consegue fazer simplesmente o puxar o telefone do gancho. Porque ele não vai 

conseguir fazer nada. Então desde o simples fato de atender o cliente até o fato de 
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oferecer um produto, pesquisar um produto, fazer uma ligação de retorno é... guardar 

essas informações, gravar as informações. Tudo isso é essencial para um Call Center. 

Então que eu vendo para um Call Center é o coração do que o paciente precisa.  

As tecnologias, como recurso tangível, presente no quadro 5 da presente 

dissertação, foi citada 27 vezes pelas empresas entrevistadas F1, F2 e T1, das quais a 

empresa que enfatizou com maior importância foi a empresa fornecedora de serviços F2 

e, em contrapartida,  não citada em nenhuma oportunidade  pela empresa tomadora de 

serviços T2, exatamente a empresa que narrou da sua estratégia na aquisição (compra) 

de empresas parceiras que tenham tecnologias inovadoras ou que possam trazer algum 

diferencial competitivo e de melhorias no atendimento aos seus clientes finais, portanto, 

de alguma forma não valoriza os seus parceiros essencialmente pela tecnologia que 

utilizam e, no caso, especificamente da empresa fornecedora de  serviços  F1.   

A empresa F1, por sua vez também tem na sua concepção de negócio que a tecnologia 

não é diferencial competitivo (PETERAF; BARNEY, 2003) e sim que a percepção de valor se 

encontra na construção do seu relacionamento e presença marcante no cliente (ALEJANDRO 

et al., 2011), além do serviço customizado especificamente para cada caso de aplicação do 

sistema. 

As análises das contribuições das capacidades relacionais quanto à geração de valor para 

os agentes do contrato B2B, é apresentada no tópico seguinte desta pesquisa. 

 

6.4 OBJETIVO ESPECÍFICO 4: ANALISAR DE QUE MANEIRA A CAPACIDADE 

RELACIONAL, NAS DIMENSÕES IDENTIFICADAS, CONTRIBUI COM A GERAÇÃO 

DE VALOR PARA OS AGENTES DO CONTRATO B2B – CONTRATADO, 

CONTRATANTE. 

As contribuições das capacidades relacionais poderão vir de várias fontes, as respostas às 

questões contidas no roteiro especificam para as empresas fornecedoras de serviços de Contact 

Center que respondem em narrativas dos executivos EF1 e EF2. 

Na díade T1 e F2 e na questão 8 do roteiro elaborado para as empresas fornecedoras de 

serviços, do apêndice D da presente dissertação, quanto a expectativa da empresa F2 de um 

contratante de serviços de Contact Center, este executivo, mostrou claramente a sua 

preocupação com as relações interorganizacionais na díade T1 e F2, e da forma que o valor é 

construído para ambas as partes, onde o mercado tem comprado preço, e a sua solução não é a 
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de menor valor, e também a sua tecnologia é facilmente copiada o que determina o foco na  

construção de relacionamentos duráveis:  

EF2: Abertura e transparência... Transparência: talvez isso seja o que mais tem 

acabado. Eu vejo as empresas cada vez mais se fechando na contratação de serviço. Cada vez 

mais os serviços estão sendo contratados por áreas comuns, suplementos, compras, 

suprimentos, compliance... Que não tem a menor empatia daquilo que ela tá, realmente 

adquirindo, que não tem a menor capacidade de construir um elo de continuidade daquilo. 

Então o fator financeiro é o único envolvido nesse momento. E aí você se predispõe a trazer 

para dentro da sua empresa, para o seu negócio; é um produto ou serviço que você precisa, 

porque você tá comprando e adquirindo; numa relação fria, unilateral - baseada simplesmente 

num contrato, sendo que deveria ser ao contrário, não é? Nós deveríamos estar trazendo a 

empresa ou serviço, é com toda uma abertura - fazendo uma festa, é... é... Anunciando e 

mostrando quem são os funcionários que aquela empresa vai interagir... e aonde você quer 

chegar. Ou seja, deveria ser uma relação humana e não relação técnica. E o que eu mais vejo 

hoje é aquilo que nós tínhamos que agregar valor, se perdendo com as contratações frias que 

estão acontecendo. 

O que move a cooperação na díade T1 e F2 é uma visão mais ampla na criação de valor 

e poderá ter resultado na captura de valor (DYER, SINGH e HESTERLY, 2018), diante das 

narrativas de F2 quanto à cobrança do valor dos serviços prestados estarem acima dos valores 

praticados no mercado e das tecnologias empregadas nestes serviços também disponíveis no 

mercado.  

Na díade T1 e F1, a relação de parceria construiu um modelo de solução de serviço não 

disponível no mercado, como observado nas transcrições do executivo ET1:  

ET1: Na empresa T1... foi totalmente diferente a gente construiu junto com a empresa 

F1... um modelo que não existe no mercado, que precisava para empresa T1, devido ao nosso 

segmento e devido à exigência do nosso cliente...[...], extremamente customizado... A gente 

pode chamar... assistente virtual inteligente total, por quê? 

Então... Assim... Tanto a empresa F1 como a empresa F2, aprenderam juntos qual era 

o modelo adequado... ou seja, não existe mais nada igual no mercado...a união entre a 

empresa F1 e a empresa F2 para construir um produto que ninguém tem e... é único. E 

nunca vai ter, porque é o único e exclusivo da necessidade da empresa T1, e, por isso... 

Se você falar assim para mim... tira a assistente virtual da empresa F1 e contrata um 

outro! Que é mais barato! Eu não posso... Por isso que é estratégico entendeu? Existe 

uma interdependência né?  
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Na díade F1 e T1 as capacidades relacionais mostraram a importância dos 

relacionamentos anteriores (antigos, de outras empresas) com os mesmos gestores, por uma 

construção da relação de confiança (Dyer e Singh, 1998) estes dois executivos EF1 e ET1. Pela 

narrativa do executivo da empresa T1, pode-se observar a importância das relações ao longo do 

tempo e o valor percebido pela atenção e envolvimento do gestor no processo e transferência 

de conhecimento:  

ET1: Eu acho que... Pontos fortes... tanto da Empresa F1 como da outra Empresa F2. 

Eu vejo que tem uma parceria o desejo de fazer acontecer as coisas, né? Então eu tenho sorte! 

Porque eu tenho o gestor da empresa F1 que eu já conhecia...[...]... Ele é um baita de um 

parceiro e amigo, né? Mas... assim, ele consegue entender o que eu quero dizer - quando eu 

estou dentro da empresa…[...]...Eu já conhecia o Gestor da empresa F2 de outras empresas, 

então... Ok, e essa parceria ele tem o desejo de fazer as coisas acontecerem... E com a outra 

empresa de telefonia é um ex-gerente da Porto, então, foi um colega lá atrás também... ele sabe 

das "dores" entendeu? O gestor da empresa1 trouxe uma pessoa do mercado que foi meu chefe 

na Porto e que era gerente de atendimento, ou seja, sabe todas as “dores do cliente”. Porque 

não adianta eu chegar para ele e para o Gestor da empresa F1 que nunca geriu um Call Center 

falar para ele hoje... mas eu preciso disso que o meu serviço não pode ultrapassar 85%, por 

que meu cliente precisa ser atendido tão rápido e por isso eu preciso do botão amarelo aqui o 

X dali...o relatório Y... Ele não vai entender... isso nunca, mesmo. E já aconteceu comigo, em 

empresas que não tinham essa vivência e não conseguiu entender o que eu estava pedindo, 

consequentemente, isso se quebra... o Gestor da empresa F1 é diferente... Por mais que ele não 

entenda! Ele fala: não! deixa ver como funciona! me mostra o que você...[...]. 

Ainda na díade F1 e T1, pode-se observar a importância da presença do gestor da 

empresa F1 quanto à percepção de valor nas relações, à sua capacidade de estar sempre presente 

(ALEJANDRO et al., 2011) nas instalações da empresa T1, tomadora dos seus serviços; é por 

ele (o entrevistado F1) considerado um grande valor diferencial competitivo frente à 

concorrência e o mais importante, valorizado pela empresa tomadora de serviços como exposto 

na sua narrativa abaixo:  

EF1: Eu acho que ele é... fundamental, não é? Porque é você estando em contato com 

a empresa T1... você é... estando lá... sentindo o dia a dia é que você vai saber o quanto que 

você está conseguindo atender ou suprir uma necessidade daquele cliente ou não...não é? Se... 

acho que se você não tiver um...um...dia a dia um relacionamento ou esse tête-à-tête... vamos 

dizer, assim, com esse cliente... você não saber, não é? O que... você não saber se o teu 

concorrente está lá... fazendo o trabalho ou não... você não vai estar sabendo... é...[...]... por 
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mais que você tenha um contrato com ele que você tenha enfim, não vai ficar sabendo o que se 

passa na conta, então acho que isso é... de  profunda importância [...].  

Os relacionamentos das empresas F1, F2, T1 e T2 mostraram necessidades 

fundamentais para a geração de valor e que, muitas vezes, não são percebidas pelas empresas 

fornecedoras de serviços F1 e F2, nos relatos principalmente da empresa tomadora de serviços, 

que caracteriza as empresas F1 e F2 como empresas presentes, mas que não conseguem 

entender as suas necessidades e reais demandas. Assim, a capacidade relacional que permite 

gerar valor a partir das relações interorganizacionais, é elaborada com comunicação 

transparente e comprometimento, fundamentalmente. Muitas vezes, a empresa contratante não 

conhece todas as suas necessidades, e conforme elas surgem, espera-se que o prestador de 

serviços esteja disposto a apoiá-la. 

Segue, no próximo tópico, a discussão dos resultados frente aos quatro objetivos específicos e 

ao objetivo geral. 

 

7     DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Neste tópico são discutidos os principais achados contidos nas narrativas dos executivos 

entrevistados, com base no referencial teórico e objetivos específicos desta pesquisa. 

              Em razão da motivação do pesquisador e da sua relativa flexibilidade e conhecimento 

do setor, foi possível o acesso aos contatos com executivos do setor de serviços de Contact 

Center, viabilizando, portanto, a concepção da natureza da pesquisa; alguns outros autores 

denominam esta concepção como “paradigmas” (LINCOLN; GUBA, 2000; MERTENS, 1999, 

apud CRESWELL, 2010). 

              As empresas analisadas têm experiência no mercado de serviços em Contact Centers 

acima de quinze anos no fornecimento e uso de serviços, e também na adoção de tecnologias 

para aplicações nas mais diversas dimensões de infraestrutura de atendimento e serviços ao 

mercado brasileiro. Algumas delas sofreram fusões ou foram adquiridas por empresas 

multinacionais nos diversos setores de serviços. 

 

7.1 OBJETIVO ESPECÍFICO 1: LEVANTAR AS RELAÇÕES 

INTERORGANIZACIONAIS, POTENCIAIS GERADORAS DE VALOR, EM 

CONTRATOS BUSINESS TO BUSINESS (B2B) DE CONTACT CENTERS 

O levantamento das relações interorganizacionais B2B, frente ao objetivo específico 1, nas três 

distintas díades, mostraram forte dependência de recursos complementares nas escolhas e 

processos de parcerias que, no caso específico da díade F2 e T1, destacou a singularidade e 
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proximidade da parceria em que o parceiro notadamente é mais que um cliente “ele é um sócio 

do seu negócio”.  

Quando uma empresa faz elogios sobre um parceiro, muito provavelmente a empresa 

e/ou gestor desta aliança traz ganhos para as empresas, por meio da confiança e proximidade 

de outros negócios, por meio da referência dos trabalhos entregues com qualidade.  

O relacionamento interorganizacional, nos estudos dos autores Alejandro et al. (2011), 

foram explorados como o relacionamento de qualidade do gerente de contas (comercial) com o 

seu cliente, que influencia na fidelidade desse mesmo cliente, no desempenho e nas percepções 

do valor do relacionamento.  

O que caracteriza a discussão é a validação dessas relações interorganizacionais, quanto 

à busca dessas empresas, mencionadas na presente dissertação, sejam elas tomadoras 

contratantes ou mesmo fornecedoras contratadas por recursos tangíveis e intangíveis  que não 

tem (DYER e SINGH, 1998), e que possam ser incorporados para atender aos seus clientes 

finais, no caso das empresas tomadoras de serviços T1 e T2, e pela busca de outras parcerias na 

composição das ofertas das empresas fornecedoras de serviços F1 e F2.  

Outro ponto em destaque é que embora as empresas F1 e F2 sendo empresas de serviços 

de tecnologias para Contact Centers, não dispõe de todos os recursos para atender a sua oferta 

para as tomadoras de serviços e para que esta relação e acordo de parceria funcionem, Dyer e 

Singh (1998) apontam para a importância de ambas as empresas desenvolverem capacidade 

relacional para manter interação entre as empresas e ajustar suas necessidades e/ou demandas 

de mercado.  

A discussão contida no levantamento das relações interorganizacionais, que mostraram 

potenciais fontes geradoras de valor, foi observada sobre as expectativas esperadas da empresa 

tomadora de serviços em relação à sua fornecedora de serviços que, embora considerem 

importantes os resultados financeiros, para a empresa evoluir no mercado o “resultado da 

parceria também tem a sua grande importância na “troca de experiências e informação”, 

portanto, essa troca acaba sendo muito rica; pois a empresa cresce, por ter clientes que trazem 

valor agregado para a relação, ou mesmo geram novas indicações de novos clientes e 

consequentemente novos negócios para a empresa, desta forma traz renda, e assim por diante.  

O valor pode ser criado na aliança - é considerar se o os recursos sensíveis à sinergia do 

parceiro são recursos/ ativos tangíveis (por exemplo, instalações, equipamentos, locais), ou 

intangíveis (por exemplo, conhecimento) ou ambos (DYER, SINGH e HESTERLY, 2018).  

Na díade F1 e T1, a empresa F1 tem na sua estratégia, trabalhar as suas soluções de 

serviços para atender a empresa T1, no sentido e busca na geração de valor, representada pela 
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redução de custos no atendimento ou aumento de satisfação do cliente na ponta na relação da 

empresa T1 contratante. Dyer, Singh e Hesterly (2018) sustentam que a renda relacional, não 

poderá ser criada por uma única empresa isoladamente, e só pode ser criada através das 

contribuições idiossincráticas. Assim, o lucro superior é gerado conjuntamente nas relações de 

troca. 

Em complemento à discussão, quando uma empresa enfatiza a importância do 

relacionamento físico do gestor dos negócios no seu cliente (contratante) como fonte de 

fortalecimento das relações interorganizacionais, e o seu distanciamento físico é um risco para 

a manutenção das relações, este é um indicador de que as relações não estão boas.  

Quando o cliente busca o acesso ao contrato formal, manifestando o interesse na sua 

leitura para verificar os conteúdos, cláusulas e outras informações contidas no contrato entre as 

partes, portanto, o fato de acessar ao contrato, em si, é um indicador forte e importante nas 

relações interorganizacionais. Alejandro et al. (2011), argumentam que as interações entre 

clientes e funcionários de contato, como gerentes de contas, têm importância fundamental nas 

relações entre as empresas. 

Em outra díade, F1 e T2, embora a empresa tomadora de serviços, também tenha área 

de tecnologia e mão de obra interna, não tem a habilidade e conhecimento para os serviços 

contratados da empresa F1, por não ser o seu core business. Esta empresa tomadora de serviços, 

tem, na sua essência de negócio, a característica de prestadora de serviço ambígua, tem clientes 

no B2B e também B2C, em alguns momentos tem o papel como tomadora de serviços e em  

outros como fornecedora.  

As demais análises contidas no quadro do apêndice E, da presente dissertação apontam 

também para a importância das relações interorganizacionais na geração de valor para ambas 

as empresas, o fortalecimento das alianças acontece ao longo do tempo e com a presença 

marcante da qualidade dos seus principais gestores no cotidiano das empresas. A confiança e a 

boa vontade, naturalmente tendem a aumentar durante o ciclo de vida da aliança (DYER; 

SINGH; HESTERLY, 2018).  

O próximo tópico trata das discussões do segundo bloco de questões dos roteiros das 

quatro empresas entrevistadas com foco nas dimensões relacionais, potenciais geradoras de 

valor em contratos B2B em Contact Centers. 
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7.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 2: CONHECER AS CARACTERÍSTICAS (DIMENSÕES) 

DAS RELAÇÕES INTERORGANIZACIONAIS QUE CONTRIBUEM PARA A GERAÇÃO 

DE VALOR PARA AS PARTES 

Os roteiros dos apêndices C e D contemplaram as questões do objetivo específico 2 do presente 

tópico.  

As dimensões das relações interorganizacionais formam características que podem 

definir o grau de interdependência entre as empresas em processos de parcerias, e o grau das 

interdependências entre os recursos complementares destes parceiros poderá influenciar os 

aspectos na formação da dinâmica da criação de valor da aliança, modelo de governança e dos 

investimentos específicos da relação desenvolvida entre as empresas parceiras (DYER; 

SINGH; HESTERLY, 2018). 

As empresas que foram estudadas na presente dissertação apresentaram forte tendência 

a relatar que têm grande dependência interorganizacional de ambas as partes, embora uma delas 

classificada como empresa tomadora de serviços, contratante, apresentou resposta 

contraditória, muito provavelmente por fazer parte de um grande grupo empresarial que integra 

outras empresas de tecnologia e inovação; neste caso específico poderia desenvolver in house 

as soluções para ofertar ao mercado.  

A empresa contratante em questão, não considera importante a visão que uma empresa 

contratada tem, ou mesmo da sua preocupação com o cliente na relação B2C da sua empresa, 

contratante.  

O grupo onde está incorporada a empresa contratante, poderá a qualquer momento 

receber o atendimento  internamente por uma das suas empresas coligadas, somente não o faz 

em razão do aumento dos seus custos operacionais, mas do ponto de vista estratégico, esta 

mesma empresa poderá adquirir a empresa parceira, caso represente, nas suas tecnologias 

aplicadas aos serviços prestados pela empresa contratada, algo que venha a criar diferencial 

competitivo e único - frente à concorrência, embora exista risco na aquisição de uma empresa 

que detenha a patente de uma tecnologia para serviços de Contact Center, segundo os autores 

Bogart (2000) e Fisher, Jensen e Reiman (2003), essa proteção da patente  tem horizonte finito. 

Nesta perspectiva, a empresa contratante poderá ser substituída, a qualquer momento 

em razão das tecnologias não dominantes e não exclusiva no mercado, ou ainda sofrer uma 

proposta de aquisição desta mesma empresa tomadora de serviços, parceira de negócios. 

 Embora a empresa contratante informou do seu grande grau de confiança na empresa 

contratada, além da sua aprovação do modelo de parceria atual, existe a possibilidade, portanto, 



76 
 

do rompimento desta aliança por outras alternativa e opções de empresas do setor do Contact 

Center.  

As relações interorganizacionais, as tecnologias e serviços padrão do setor de Contact 

Center são facilmente imitadas quando disponível no mercado (BARNEY, 1991), tornando 

frágil a relação, caso o valor das relações entre ambas deixe de existir. 

Já as demais empresas, constantes desta dissertação, guardam e preservam as suas 

relações interorganizacionais criando soluções únicas e exclusivas com fortes dependências 

mútuas, condição esta que corrobora com os autores Dyer e Singh (1998), quanto às empresas 

que combinam recursos de maneiras únicas e poderão obter uma vantagem sobre as empresas 

concorrentes que não podem ou não estão dispostas a fazê-lo. 

O entendimento das necessidades de serviços das empresas tomadoras de serviços de 

Contact Center foi considerado como ponto fundamental na geração de valor nas relações 

interorganizacionais nas díades F1 e T1, e F1 e T2, o que é sustentado pelos autores Dyer e 

Singh (1998), na combinação de soluções exclusivas nas demandas e necessidades das 

empresas. 

Outras características foram identificadas nessas mesmas relações interorganizacionais 

com as empresas contidas na presente dissertação. As empresas tomadoras de serviços de 

Contact Center, valorizam o pleno entendimento das dores e necessidades de serviços 

customizados; essas empresas fornecedoras de serviços deveriam ter mais afinidade com o 

negócio das empresas tomadoras de serviços e cada dia mais deixarem de ter foco na venda de 

produtos.  

Boa parte dos recursos demandados nas relações interorganizacionais só poderão sofrer 

acesso por meio de estratégias coletivas na oferta de recursos que, segundo os autores Gulati et 

al (2000), são de três diferentes recursos estratégicos: 1) a estrutura colaborativa como recurso, 

e, no caso específico desta discussão, tratando da estrutura de relacionamento com parceiros 

que poderá proporcionar novas oportunidades e viabilidade de negócios com novos parceiros 

que estes ainda não mantinham relacionamentos anteriores; 2) a modalidade de relacionamento 

como recurso, quanto à qualidade do relacionamento entre os agentes empresariais presentes 

nas três diferentes díades da presente dissertação, representadas pela maior confiança e redução 

do oportunismo empresarial para mitigar o desempenho da empresa e, finalmente, a importância 

dos parceiros como recurso, quanto à possibilidade de socialização de conhecimento, a 

implementação de melhores práticas e o acesso coletivo à soluções de problemas, com ofertas 

de recursos exclusivos nas rotinas dos seus relacionamentos semelhante ao tópico anterior, as 

demais análises contidas no quadro do apêndice E dessa dissertação apresentam outras 
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considerações e/ou discussões que apontam para as relações interorganizacionais que de alguma 

forma contribuem ou não para a geração de valor para as partes. 

 

7.3 OBJETIVO ESPECÍFICO 3: MAPEAR O VALOR PERCEBIDO EM CADA DIMENSÃO 

RELACIONAL, SOB A ÓTICA DO CONTRATANTE, SEUS CLIENTES E DOS 

FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE CONTACT CENTERS 

As questões que analisaram de que maneira as relações interorganizacionais, nas dimensões já 

discutidas na presente dissertação, contribuíram com a geração de valor para os agentes do 

contrato B2B – contratado, contratante nas díades F1 e T1, e F2 e T1. 

Perceber o valor nas relações é algo que foi citado em todas as empresas constantes 

desse trabalho e a forma de medir é bem complexa, embora existam sinais que apontam para 

algumas notações de valores na sua captura nas relações da contratada com as contratantes. 

A questão discutida com as empresas participantes desse trabalho mostraram que a 

criação e captura de valor é construída pelas relações de uma via de mão dupla, a busca pelo 

equilíbrio mútuo é claro, como sustenta Hamel (2000), a criação e captura de valor não 

acontecem no vácuo, estes dois construtos ocorrem dentro da rede de valor e, no caso das três 

díades em discussão, têm a inclusão de empresas contratantes, contratadas e demais parceiros 

que complementam a oferta de serviços para  o atendimento das empresas tomadoras de 

serviços. 

Os recursos contidos nesta rede de valor, poderão trazer para estas mesmas empresas 

valores de desempenho ainda superiores, segundo os autores Bowman e Abrosini (2000). A 

medição do valor percebido pelas empresas em valores monetários é de difícil quantificação 

em moeda. 

É fundamental entender o que as empresas esperam das suas relações de trocas e como 

o valor destas trocas são capturados, cada uma dessas empresas e todo o mercado, tem 

concepções e particularidades ligadas às suas idiossincrasias (TEECE, 1986).  

O que as empresas presentes nessa dissertação enfatizaram em relação ao valor que 

poderá ser valor social, quando uma informação é dada a um cliente na relação B2C pela 

contratante com os seus clientes finais, que precisa da informação para serviços de saúde, ou 

pelo valor da cumplicidade e empatia, mostrando a confidencialidade de uma informação com 

o uso e ganho de produtividade nos atendimentos das operações de uma atendente de Contact 

Center.  
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Não é possível, portanto, medir os percentuais de retorno das contribuições dos recursos 

complementares e mesmo das relações de confiança conquistadas pelas empresas. 

As empresas fornecedoras de serviços, entendem que dos 100% das entregas de 

qualidade dos seus serviços às empresas tomadoras de serviços, o retorno vem próximo dos 

20%, representados por novos negócios, frutos das indicações como referências de clientes que 

já passaram por experiências de serviços instalados nos sites das empresas tomadoras de 

serviços, e que representaram em valores de ganhos financeiros e aumento das receitas destas 

empresas em novas vendas de serviços. 

Muitos dos serviços ou mesmo novas demandas das empresas tomadoras de serviços 

não são de conhecimento das empresas fornecedoras contratadas. É preciso, portanto, que a 

troca e percepção de novos serviços possam fazer parte de uma relação como se fosse uma 

única empresa, a soma da tomadora com a sua fornecedora de serviços.  

Há muitas questões, necessidades, que a solução já instalada no site das empresas 

tomadoras de serviços poderia resolver, melhorando a qualidade no atendimento ao cliente 

dessas empresas.  E existem outras demandas que não estão contidas na solução de serviços e 

que a própria empresa fornecedora de serviços não tem conhecimento. 

Um bom parceiro, segundo as discussões constantes nessa dissertação, é estar presente 

sempre, resolvendo e propondo soluções, mitigando erros com soluções e resoluções de 

problemas em poucos segundos, para não comprometer o atendimento dos clientes finais. 

A criação de valor está ligada à dependência da quantidade relativa de valor percebido 

na ponta com o cliente final, ou no caso de uma empresa tomadora de serviços pelos seus 

compradores de serviços e, de forma subjetiva, com foco na criação de valor, o que é defendido 

pelos autores Lepak et al (2007).  

Já a percepção destes serviços de qualidade pelas tomadoras de serviços das contratadas, 

são medidos pela eficiência, eficácia e inovação na oferta e instalação de novos serviços ou 

mesmo na construção de soluções existentes nos sites das empresas contratantes, em parte, nos 

produtos e/ou serviços que poderão trazer redução nos custos e demais características ou mesmo 

de maior qualidade percebida o que é também argumentação dos autores Pitellis e Teece (2009). 

Em complementação, os autores Alejandro et al. (2011) argumentam a necessidade e 

importância do gerente do negócio frente às dificuldades e impactos; quando o gerente de contas 

tem foco no negócio do seu cliente, para conquistá-lo e não focar exclusivamente nos produtos 

e preços.  

Em síntese, nesse tópico foram discutidas as dimensões das relações 

interorganizacionais frente à ótica das contratadas e contratantes, em que foram mapeados os 
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valores que mostraram a importância fundamental das presenças marcantes nas instalações das 

contratantes pelas contratadas, apresentando a preocupação com soluções que venham reduzir 

os impactos dos clientes das contratantes.  

É também fundamental a importância no entendimento das necessidades de serviços, 

ouvindo e participando das dores em cada projeto, e também as contratadas deverão atender 

com soluções alinhadas e estudadas para tornar as soluções únicas no mercado, com diferenciais 

competitivos. 

O próximo tópico trata das análises quanto à capacidade relacional e às suas possíveis 

contribuições na geração de valor nas relações entre contratadas e contratantes. 

 

7.4 OBJETIVO ESPECÍFICO 4: ANALISAR DE QUE MANEIRA A CAPACIDADE 

RELACIONAL, NAS DIMENSÕES IDENTIFICADAS, CONTRIBUI COM A GERAÇÃO 

DE VALOR PARA OS AGENTES DO CONTRATO B2B – CONTRATADO, 

CONTRATANTE. 

As capacidades relacionais foram verificadas por meio das análises das suas contribuições na 

geração de valor para as empresas contratadas e contratantes presentes nesta dissertação. Os 

roteiros apresentados nos apêndices C e D contemplaram questões que foram tratadas nas 

díades F1 e T1, F1 e T2, e F2 e T. 

As análises das percepções de valor observadas, dessas empresas, mostraram que as 

dimensões quanto aos construtos que enfatizam, juntamente com as habilidades gerenciais, na 

condução dos negócios com muita proximidade na gestão dos recursos tangíveis e intangíveis 

principalmente, quanto ao nível de importância para temas como: relacionamento, colaboração, 

experiência, reputação, oportunidade, informação, engajamento, solução, satisfação, inovação  

e conhecimento, que tem como características a intangibilidade. 

A preocupação na geração de valor dos gestores das quatro empresas deste trabalho, 

foram identificadas em conformidade aos construtos intangíveis já descritos, embora os 

resultados da empresa tomadora de serviços T2 tenha manifestado pouca preocupação com 

esses construtos, mas, em contrapartida, o tema “conhecimento”, reconhecidamente ganhou 

notoriedade como construto intangível, levantado por esta tomadora de serviços. 

De qualquer forma, todas as quatro empresas mostraram, por meio dos seus gestores, 

em análises, a dimensão das suas heterogeneidades (CAPALDO, 2007); cada uma das 

empresas, com as suas particularidades representadas em capacidades específicas, foram 

desenvolvidas nas relações interorganizacionais, que contribuem para o desenvolvimento 
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empresarial, com trabalhos em equipe, rotinas de compartilhamento de informações, na troca 

constante de conhecimentos (RODRÍGUEZ-DÍAZ; ESPINO-RODRÍGUEZ, 2006).  

Um dos princípios das alianças interorganizacionais é que as empresas parceiras 

trabalhem de forma conjunta para criar valor mútuo (JOHNSTON; MARSHALL, 2013). 

A capacidade relacional foi verificada também nos processos de comunicação entre as 

empresas, mostrando competências na gestão e controle, além do fornecimento de soluções 

customizadas de forma personalizada e única, embora as tecnologias não representem condição 

exclusiva por estar disponível em várias bases, em diferentes e não condicionantes, mas as 

soluções dos sistemas foram construídos de forma a atender aos processos específicos das 

empresas tomadoras de serviços pelas suas contratadas (JACOB , 2006).  

As capacidades relacionais são úteis no desenvolvimento dos relacionamentos 

interorganizacionais observados nessas empresas, com fonte geradora de riqueza mútua com 

projeções de longo prazo, como argumentam os autores Brito et al. (2017), na construção da 

confiança e reputação empresarial.  

As quatro empresas criaram relações de interdependência, algumas fortes e outras de 

natureza mais frágil para alguns dos projetos na prestação de serviços exclusivos. A 

interdependência dos recursos complementares dos parceiros, portanto, representam fatores 

críticos que determinam o padrão de criação de valor nessas alianças, especialmente quanto à 

rapidez que estas empresas parceiras geram valor e também com a mesma rapidez que estas 

empresas poderão dissolver as suas alianças (DYER; SINGH; HESTERLY, 2018).  

O próximo tópico trata das considerações finais da presente dissertação. 

 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O propósito desse estudo foi a verificação das características das relações interorganizacionais 

que contribuem com a geração de valor nas empresas do setor de Contact Center, tema e 

objetivo geral da presente dissertação. 

 Esse setor, desde os anos 70 e mais precisamente nos anos 90, com serviços de 

atendimento ao cliente, criou expectativa no mercado mundial, como uma das soluções de 

empregabilidade, principalmente para jovens em seu primeiro emprego.  

Os modelos de gestão de pessoas nas centrais de atendimento têm se aprimorado a cada 

dia,  na busca de melhor produtividade e entrega, principalmente das informações, em tempo 

reduzido e na medida certa.  
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Essas centrais de atendimento passaram e passam atualmente por constantes 

transformações, onde a importância dos sistemas de relacionamento com os clientes, 

independentemente das relações B2B ou B2C, requerem contínuos  serviços com as adoções de 

novas tecnologias e processos de robotização, que criam impactos nas relações humanas, 

notadamente nos atendentes nas PAs (pontos de atendimento) e mesmo para os gestores de 

relacionamentos com as suas equipes.  

Segundo a GS1 Brasil (2019), somente neste último ano de 2018, a taxa de robotização 

nas empresas cresceu 8%, impulsionando mudanças profundas pela inovação, que alteram os 

processos internos de vários setores da economia, notadamente, nas formas de receber e 

transferir informações nos diálogos por meio dos assistentes virtuais nos Contact Centers e 

processos com a adoção dos Chat Bots, processo de robotização nas principais operadoras.  

A importante e crescente demanda por um novo perfil profissional dos gestores dessas 

operadoras de serviços de Contact Centers, frente às necessidades por novas ofertas para as 

empresas tomadoras destes serviços, requer muito mais que um contrato formal entre as partes, 

com conteúdos que sofrem mudanças em razão da incorporação dessas novas tecnologias e 

modelos de negócios.  

Nestes processos também incluem alternativas variadas na precificação destes serviços, 

não mais cotados por números de atendentes no Contact Center; agora, sua busca é por mais 

especializações em temas de maior e menor complexidade como é o caso dos setores de saúde 

pública, sistemas  do e-commerce nas mais variadas vendas de produtos e/ou serviços, além de 

sistemas complexos de informações, dentre outros.  

Esse novo perfil de gestores não estará presente somente nas gestões das equipes das 

centrais de atendimento, mas necessariamente nas relações de negócios, desde a sua concepção 

por novas soluções de serviços e/ou produtos em todo o processo, implantação e entrega final, 

além dos trabalhos físicos constantes desses principais gestores, presentes nos sites das 

empresas clientes (contratantes). 

A importância dos recursos complementares surgiu na presente dissertação como tema  

importante e fundamental para as relações interorganizacionais: é o ponto de partida para a 

construção de um serviço que atenda as expectativas das partes, independentemente se a 

empresa é contratante ou contratada, pois esta última nem sempre tem toda a solução da oferta 

disponível, tem que buscar parceiros no mercado para compor a sua oferta final (DYER; 

SINGH; HESTERLY, 2018).  

O processo, com base nos levantamentos dessa dissertação, apontaram para estágios 

importantes no processo das relações interorganizacionais. O primeiro deles é o 
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desenvolvimento inicial de uma parceria construída por trabalhos anteriormente prestados, até 

mesmo em outras jornadas de trabalho, em outras empresas, onde esses principais gestores já 

trabalharam e prestaram serviços de qualidade, o que é uma referência de partida para ambas 

as empresas fazerem negócio, portanto, com quem já conhecem,  buscando maior segurança 

nas operações e ofertas finais customizadas para cada demanda específica de serviços.  

O segundo estágio importante é a verificação se a empresa tem o recurso e/ou 

competência interna para atender às suas demandas e também se o tema diz respeito ao core 

business da sua empresa; preenchidas essas verificações como se fosse um check list, a empresa 

buscará no mercado uma parceira que possa complementar a oferta para atender às demandas 

de seus clientes. Lembrando que cada empresa, na sua concepção de negócio e missão, tem nos 

aspectos das suas idiossincrasias e heterogeneidade necessidades distintas (TEECE, 1986).  

Os autores  Bowman e Ambrosini (2000) argumentam que a criação de valor ocorre 

dentro de uma rede de valor, que pode incluir fornecedores, parceiros, canais de distribuição, 

que ampliam os próprios recursos e que poderão representar o valor em desempenhos 

superiores.  

O esforço pela entrega de qualidade tem indicadores claros, refletidos nessa dissertação 

quanto à importância dada nos levantamentos de dados que mostraram as necessidades no 

entendimento das “dores” das empresas tomadoras de serviços para atender aos seus clientes 

finais, cada dia mais exigentes.  

Esse trabalho defende a importância da criação da capacidade relacional, em que os 

gestores cuidam das relações, com muito mais ênfase que o próprio contrato formal entre as 

empresas, contratada e contratante; declarações a partir dos dados levantados e apresentados 

aqui, sobre os contratos formais, deverão ser consultados em períodos que indicam os desgastes 

das relações (ALEJANDRO et al., 2011).  

É preciso considerar a importância da presença fisica no acompanhamento dos negócios 

e das novas demandas é o papel fundamental do novo gestor, até para entender a concorrência 

e as novas práticas e usos das novas tecnologias, onde elas cabem e dos processos de 

precificação nas ofertas de serviços e produtos para o setor de Contact Center.  

Outra consideração feita buscou refletir sobre a criação da “confiança”  que é 

conquistada e percebida ao longo do tempo, dentre outros temas que foram explorados nessa 

dissertação. Dyer, Singh e Hesterly (2018), na perspectiva da visão relacional sustentam que as 

empresas criam valor quando identificam parceiros com recursos complementares, quando 

criam altos níveis de confiança informal.  
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A presença de confiança ou não faz parte das relações interorganizacionais, e é fator 

importante para a construção de valor por meio das interações interorganizacionais. Assim, este 

trabalho mostrou que este valor é percebido em percentuais diferentes entre as organizações, 

mas, de qualquer forma, é percebido como resultado das parcerias, do lado das fornecedoras de 

serviços na relação B2B, muitas vezes por indicação de novos potenciais clientes (novas 

tomadoras de serviços), e do lado das empresas tomadoras  de serviços - a confiança representa 

comprometimento, e traz a segurança de um  trabalho entregue com qualidade, dentro das 

expectativas dos seus clientes finais na relação B2C.  

Teece (1986) argumenta que é fundamental entender o que as empresas (B2B) e os 

consumidores (B2C) têm como expectativas das suas relações de troca e como o valor dessas 

trocas é capturado.  

Verificou-se ainda, aqui, as relações B2B e alguns insights nas relações B2C, que 

merecem mais estudos e/ou pesquisas aprofundadas, tema importante para pesquisadores 

interessados nas relações interorganizacionais, representando, portanto, lacunas para novos 

trabalhos acadêmicos, juntamente com o tema contratos relacionais versus contratos formais 

do setor de Contact Center.  

 

8.1. CONTRIBUIÇÕES e LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

As principais contribuições acadêmicas da presente dissertação estão ligadas às 

características das relações interorganizacionais dos seus principais agentes e a como é gerado 

e percebido o valor dessas relações. Portanto, as relações interorganizacionais mostraram a sua 

importância na geração, desenvolvimento dos serviços e entrega de valor percebido pelas 

empresas, constantes no presente trabalho acadêmico, essencialmente aplicado às empresas do 

Contact Center.  

É preciso mais estudos empíricos para a validação das teorias mais recentes de autores 

como Dyer, Singh  e Hesterly (2018) e outros contidos no referencial teórico, tanto para os 

estudos e novas teorias do tema das relações interorganizacionais, quanto para as pesquisas que 

somam importância para os estudos das capacidades relacionais e da visão relacional, que 

também nortearam e sustentaram este trabalho acadêmico. 

 As contribuições acadêmicas dessa dissertação estão ligadas a como o valor é gerado, 

percebido e apropriado pelos seus agentes nas B2B no setor de Contact Center. 

A amostra desse estudo foi feita por acessibilidade e de forma aleatória simples, com 

quatro executivos entrevistados das empresas contratadas e contratantes do setor de Contact 
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Center. A conclusão é válida para este estudo e leva a insights sobre generalização, mas não se 

pode garantir a generalização desses resultados para outras empresas deste setor ou mesmo para 

outros setores, o que poderá representar estímulo para pesquisadores da administração em 

novos estudos. 
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APÊNDICE A - Matriz de Amarração 

 

Título da pesquisa: Relações Interorganizacionais e a Percepção de Valor em Serviços de 

Contact Center 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Mestrando: Onófrio Notarnicola Filho  

Orientadora: Profa. Dra. Marta Fabiano Sambiase  

Problema da pesquisa: Quais as características das relações interorganizacionais que 

contribuem com a geração de valor para empresas fornecedoras e clientes de serviços de 

Contact Center? 
 

 Pesquisa:  qualitativa sem hipóteses. 

Objetivos da pesquisa Fundamentação  

teórica 

Pontos de 

investigação 

(Questão da 

Pesquisa) 

Informações 

necessárias 

Técnicas 

de coleta 

dos dados 

Técnicas de 

análise dos 

dados 

Resultado esperado 

Apresenta-

ção do 

resultado 

Geral Específicos 

Identificar as 

características 

das relações 

interorganiza-

cionais que 

contribuem 

com a 

geração de 

valor para 

empresas. 

 

Levantar as 

relações 

interorganiza- 

cionais, potenciais 

geradoras de valor, 

em contratos 

Business to 

Business (B2B) de 

Contact Centers; 

Conhecer as 

características 

(dimensões) das 

relações 

interorganiza-

cionais que 

contribuem, ou 

não, para a geração 

de valor para as 

partes; 

Mapear o valor 

percebido em cada 

dimensão 

relacional, sob a 

ótica do 

contratante, seus 

clientes e dos 

fornecedores de 

serviços de 

Contact Centers; 

Analisar 

de que maneira a 

capacidade 

relacional, nas 

dimensões 

identificadas, 

contribui com a 

geração de valor 

para os agentes do 

contrato B2B. 

 

Interorganizational 

Relationships e 

Relational View 

autores: 

 (BARNEY, 1991), 

(DYER; SINGH, 

2018). (PETERAF; 

BARNEY, 1991); 

(PENROSE, 1959; 

WERNERFELT, 

1984); 

 

Quais as 

características das 

relações 

interorganizacionais 

que contribuem 

com a geração de 

valor para empresas 

fornecedoras e 

clientes de serviços 

de Contact Center?  

Diálogos 

e 

entrevistas 

com os 

gestores 

do setor 

de 

Contact 

Center na 

relação 

B2B. 

4 

entrevistas 

com 4 

principais 

executivos 

de quatro 

diferentes 

empresas; 2 

Fornecedora 

de serviços 

e 2 

tomadoras 

de serviços. 

Com uso de 

2 diferentes 

roteiros. 

Com uso da 

metodologia 

qualitativa. 

Principais 

autores: 

Principais 

autores: 

Flores 

(1994); 

Merriem 

(200); 

Creswell 

(2010). 

Identificar os 

fatores facilitadores 

nas relações 

interorganizacionais 

e pessoais, por meio 

dos modelos dos 

autores Dyer e 

Singh e Hesterly, 

(2018) e exemplos 

de aplicações 

(CORDEIRO, R.J; 

BATAGLIA, W., 

2015). 

(DYER; SINGH, 

1998; DYER; 

SINGH; 

HESTERLY, 

2018). 

1-Possíveis 

contribuições 

teóricas: avançar no 

conceito de 

capacidade 

Compreensão 

de cada ator 

no processo 

dos estudos 

das relações 

empresariais 

no mercado 

B2B, sob a 

ótica das 

teorias: 

Relational 

View e 

Relational al 

Contract, no 

setor do 

Contact 

Center. 

Com 

apresentações 

de possíveis 

proposições, 

frente as 

análises 

cruzadas das 

entrevistas, 

contratos 

formais e 

demais 

possíveis 

insights do 

pesquisador. 

Apresentação 

de lacunas 

para futuros 

trabalhos 
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APÊNDICE B – Termo de consentimento livre e Esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

 

Caro Participante 

 

 

Gostaríamos de convidá-lo a participar como voluntário de um trabalho acadêmico que será 

desenvolvido através de uma pesquisa que tem o objetivo de avaliar: como você avalia os tipos 

relacionais (motivos da relação) e o que cada um tem de positivo e nem tanto na sua 

organização (empresa). 

A referida pesquisa trata-se de um projeto de natureza acadêmica (Mestrado) do participante 

Onófrio Notarnicola Filho; aluno do Programa de Pós-Graduação em Administração de 

Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Seu nome não será utilizado em qualquer fase da pesquisa, o que garante seu anonimato, 

e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os voluntários. 

Não será cobrado nada, não haverá gastos e não estão previstos ressarcimentos ou 

indenizações. 

Os dados para o estudo serão coletados através da realização de entrevistas com 

empresários (as) e/ou executivos (as) do mercado brasileiro dos setores da tecnologia da 

informação, contact center e telecomunicações, pelo pesquisador responsável e tanto os 

instrumentos de coleta de dados quanto o contato interpessoal não oferecem riscos aos 

participantes da pesquisa.  

São esperados os seguintes benefícios imediatos da sua participação nesta pesquisa: uma 

reflexão sobre possíveis melhorias na gestão do seu trabalho e do mercado como um todo. 

Gostaríamos de deixar claro que sua participação é voluntária e que poderá recusar-se a 

participar ou retirar o seu consentimento, ou ainda descontinuar sua participação se assim o 

preferir, sem penalização alguma ou sem prejuízo ao seu cuidado.  

Desde já, agradeço sua atenção e participação e fico à inteira disposição para maiores 

informações. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e em caso de dúvida (s) e outros 

esclarecimentos sobre esta pesquisa você poderá entrar em contato com o pesquisador principal 

Onófrio Notarnicola Filho 

Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, 

poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie - Rua da Consolação, 896 - Ed. João Calvino - 1º andar. 

Desde já agradecemos a sua colaboração.  

 

Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram 

esclarecidas pelo Pesquisador Responsável. Estou ciente que a participação é voluntária, e que, 

a qualquer momento tenho o direito de obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa e de 

retirar-me da mesma, sem qualquer penalidade ou prejuízo. 

 

Nome do Sujeito de Pesquisa:   

 

Assinatura Sujeito de Pesquisa: ______________________________________ 
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Declaro que expliquei ao Sujeito de Pesquisa os procedimentos a serem realizados neste 

estudo, seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa sem qualquer 

penalidade ou prejuízo, assim como esclareci as dúvidas apresentadas assim como esclareci as 

dúvidas apresentadas. 

 

São Paulo, de         de 2019. 

 

 

______________________________________________ 

 

Coordenador da Pesquisa: Onófrio Notarnicola Filho  

Email: onotarnicola45@gmail.com 

 

Orientadora da pesquisa: Profa. Dra. Marta Fabiano Sambiase 

Email: martasambiase@mackenzie.br 

 

Universidade Presbiteriana Mackenzie  

Rua da Consolação, 930 - 01302-907 - Consolação - São Paulo - SP  
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APÊNDICE C – Roteiro para a Empresa Contratada 

 

 

Roteiro para Empresa Contratada de Serviço de Contact Center (Fornecedora de 

serviços) 

Sobre a relação interorganizacional B2B (parceria) e B2C (cliente) 

A-Dimensões relacionais, potenciais geradoras de valor, em contratos Business to 

Business (B2B) de Contact Centers.  

1. Sua oferta de serviços de Contact Center, para as empresas contratantes depende de 

outras tecnologias ou serviços complementares, para atender as demandas das suas 

ofertas com as contratantes?   

2. Você vê a empresa contratante como cliente ou parceiro de serviço de Contact Center? 

 

3. Os serviços de Contact Center fornecidos pela sua empresa atendem as necessidades das 

contratantes e dos seus clientes finais (delas)? 

 

4. Por quê?  

 

6. O que você espera de uma contratante de serviço (cliente) de Contact Center?  

 

7. O que é importante para um serviço de Contact Center, como oferta para os seus clientes 

nas relações B2B e também para os clientes finais das contratantes na relação B2C? 

 

8. Qual sua preocupação com os clientes finais da contratante (B2C)? 

 

9. Como você analisa o relacionamento entre sua empresa e a contratante de serviço 

de Contact Center, sob as seguintes perspectivas: 

 

9.1 Dos gestores do acordo (comercial, suporte e outros) / contrato (são os representantes das 

duas empresas) (B2B); 

 

9.2 Da contratante de serviços para os clientes de sua empresa (B2C), os serviços são 

alinhados com a ótica no cliente final também pela sua empresa (contratada)? 

 

9.3 O quanto o relacionamento entre as empresas é um fator competitivo para sua empresa 

(a contratante)? Explique; 

 

B-Características das relações interorganizacionais que contribuem com a geração de 

valor para empresas fornecedoras e clientes de serviços de Contact Center? 

10. Qual o valor percebido “para sua empresa” com o contrato de serviços de Contact 

Center? 

 

11. Deste valor percebido o quanto você reverte em ganho monetário” (captura)?  

 

12. Quais outros tipos de “valor você captura” da relação com a contratante de serviços de 

Contact Center? 

 

13. Qual o valor percebido “para o parceiro de Contact Center” com o contrato de serviços 

que ele tem com você? 
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C-Analisar de que maneira a capacidade relacional, nas dimensões identificadas, 

contribui com a geração de valor para os agentes do contrato B2B – contratado, 

contratante e clientes B2C.  

14. Como e quando você percebe que a relação de parceria está com problemas? E quais são 

os riscos? 

 

15. O que você considera um bom parceiro e como você mede esta relação de parceria? 

(Confiança, oportunismo, reputação e outras ...). 

 

D-Outras questões  

Questões formais e outros documentos da empresa. 

16. Por favor, poderia ter acesso a contratos ou mesmo a documentos que mostram a 

formalização dos acordos de parcerias com a sua empresa, na relação B2B e B2C?  

 

17. Sua empresa faz pesquisa de satisfação ou outro tipo de pesquisa para medir os serviços 

prestados ao cliente final? NPS (Net Promoter Score), ServQual ou outro (especificar 

quando o entrevistado comentar sobre o seu modelo de pesquisa ou mesmo de outras 

experiências em executivas). 

 

18.  É feita internamente ou por contratação de terceiros? Qual a periodicidade da pesquisa? 

 

19. Caso não poderia fazer com meu apoio (pesquisador) esta pesquisa de natureza 

quantitativa? 

 

20. É possível fornecer uma lista qualificada pela sua empresa para esta pesquisa? 

 

21. Quais outros documentos você considera importante e poderá disponibilizar para os 

trabalhos de pesquisa.  

Encerramento da entrevista 

22. Tem algo que você gostaria de explorar um pouco mais ou mesmo uma questão que você 

considera importante e não foi abordada? Caso não tenha mais nada a acrescentar... fique 

bem à vontade poderá me enviar por email ou mesmo agendarmos uma nova conversa 

presencial ou como quiser por telefone, agradeço e peço licença para encerrarmos a 

pesquisa. 
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APÊNDICE D – Roteiro para a Empresa Contratante 

Roteiro para Empresa Contratante de Serviço de Contact Center (Tomadora de serviços) 

Sobre a relação interorganizacional B2B (parceria) e B2C (cliente) 

A- Dimensões relacionais, potenciais geradoras de valor, em contratos Business to Business 

(B2B) de Contact Centers.  (Dyer; Singh and Hesterly, 2018). 

2. Por que sua empresa contrata uma empresa externa para prestação de serviços de Contact 

Center? 

3. Você vê sua parceria de serviço de Contact Center como um recurso estratégico 

complementar? 

Recursos complementares: entendendo recursos complementares como recursos vindos da 

empresa contratada que somados aos recursos da sua empresa possam se tornar únicos como 

recursos relacionais. São aqueles que de uma forma isolada teriam pouco valor para sua 

empresa e tornar-se forte com a participação “aliança”. (Fonte, ano – colocar para 

apresentação na dissertação) 

4. Os serviços de Contact Center contratados por sua empresa atendem as necessidades de 

prestação de serviços aos seus clientes finais? 

5. O que você avalia como pontos fortes e fracos de seu prestador de serviços de Contact 

Center? 

6. Como sua empresa escolhe o (s) fornecedore (s) de serviços de Contact Center? 

23. O que você espera de empresa de Contact Center?  

24. O que você espera de sua empresa prestadora de serviço de Contact Center, como oferta 

para os seus clientes finais? 

25. Qual valor você pretende entregar a seus clientes finais? 

26. Que tipo de relação você deseja que seu parceiro desenvolva com seus clientes finais? 

27. Como você analisa o relacionamento entre sua empresa e a contratada de serviço de 

Contact Center, sob as seguintes perspectivas: 

27.1 Dos gestores do acordo / contrato (são os representantes das duas empresas) (B2B); 

27.2 Da contratada de serviços para os clientes de sua empresa (B2C), os serviços são 

alinhados com a ótica no cliente final também pela sua contratada? 

27.3 O quanto o relacionamento entre as empresas é um fator competitivo para sua empresa 

(a contratada)? Explique. 

28. Se houver necessidade de mudar de contratada de serviço de Contact Center, quais as 

maiores “perdas” em relação ao parceiro atual? e mesmo nas relações para o usuário final 

da sua empresa? 

B-Características das relações interorganizacionais que contribuem com a geração de 

valor para empresas fornecedoras e clientes de serviços de Contact Center? 

Sobre a geração de valor 

29. Qual o valor percebido “para sua empresa” com o contrato de serviços de Contact Center? 

30. Deste valor percebido “o quanto você reverte em ganho monetário” (captura)? 

31. Quais outros tipos de valor que você captura da relação com a prestadora (contratada) de 

serviços de Contact Center? 

32. Qual o valor percebido “para seu cliente final” com o contrato de serviços de Contact 

Center? 

C-Analisar de que maneira a capacidade relacional, nas dimensões identificadas, 

contribui com a geração de valor para os agentes do contrato B2B – contratado, 

contratante e clientes B2C. 

33. Sua empresa é capaz de se manter no mercado sem as suas parcerias e/ou alianças? se sim 

como este processo se dá na sua empresa? 

34. Como os recursos relacionais e/ou interorganizacionais são distribuídos entre as empresas 

parceiras? 

35. Qual (is) fator (es) facilita (m) ou mesmo dificulta (m) a relação interorganizacional entre 

sua empresa e o parceiro de negócios de Contact Center? 

36. Como e quando você percebe que a relação de parceria está com problemas? 
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37. O que você considera um bom parceiro e como você mede esta relação de parceria? 

(Confiança, oportunismo, reputação e outras...). 

D-Outras questões  

Questões formais e outros documentos da empresa.  

38. Por favor poderia ter acesso a contratos ou mesmo a documentos dos acordos de parcerias 

com a sua empresa, na relação B2B e B2C? 

39. Sua empresa faz pesquisa de satisfação ou outro tipo de pesquisa para medir os serviços 

prestados ao cliente final? Caso sim, qual o modelo: NPS (Net Promoter Score), ServQual 

ou outro (especificar quando o entrevistado comentar sobre o seu modelo de pesquisa ou 

mesmo de outras experiências em executivas). 

40. Caso seja feita a pesquisa, qual a periodicidade da pesquisa? 

41. Caso não poderia fazer com meu apoio esta pesquisa de natureza quantitativa? 

42. É possível fornecer uma lista qualificada pela sua empresa para esta pesquisa? 

43. Para o resultado efetivo seria interessante o volume entre 50 e 100 clientes finais da sua 

empresa, é possível esta quantidade? 

44. Caso não, qual a disponibilidade (quantidade) de clientes? 

45. Quais outros documentos você considera importante e poderá disponibilizar para os 

trabalhos de pesquisa.  

Encerramento da entrevista: 

30. Tem algo que você gostaria de explorar um pouco mais ou mesmo uma questão que 

você considera importante e não foi abordada? Caso não tenha mais nada a 

acrescentar... Fique bem à vontade poderá me enviar por email ou mesmo agendarmos 

uma nova conversa presencial ou como quiser por telefone, agradeço e peço licença 

para encerrarmos a pesquisa. 
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APÊNDICE E – Quadro: Análise das entrevistas mediante o referencial teórico e narrativas. 

 

Questão 

Roteiros 

Fala dos entrevistados Conceitos presentes no 

referencial teórico 

Análises Objetivos 

específicos 

1-Sua oferta de 

serviços de 

Contact Center 

para as empresas 

contratantes 

dependem de 

outras tecnologias 

ou serviços 

complementares 

para atender as 

demandas das 

suas ofertas com 

as contratantes? 

EF1: é sim... É basicamente... A nossa 

solução depende né? De infraestrutura, 

então nós temos aí parceiros de 

infraestrutura aonde toda a solução ela 

é hospedada quando a gente fala numa 

contratação em nuvem com serviço na 

nuvem né? E em alguns casos alguns 

módulos da solução elas dependem 

sim, por exemplo, quando a gente fala 

de uma solução para gestão de e-mails 

eu necessariamente preciso me 

integrar com o servidor de e-mail da 

própria empresa ou então eu vou me 

integrar com Facebook vou me 

integrar com WhatsApp e vou me 

integrar com Twitter, então são outras 

tecnologias né? Que eu acabo... 

Dependendo para fazer integração 

para que eu possa fornecer o serviço de 

atendimento nesses canais aí que a 

empresa vai estar disponível para é... 

Fazer o atendimento. 

Segundo Dyer e Singh (1998) 

a criação de rendas 

relacionais é muitas vezes 

dependente da capacidade de 

uma empresa de encontrar 

um parceiro com (1) recursos 

estratégicos complementares 

e (2) uma capacidade 

relacional (ou seja, a 

disposição e capacidade de 

uma empresa de se tornar 

parceira), (p.32 da 

dissertação). 

 

A Empresa F1, contratada de serviços de 

Contact Center da EmpresaT1 

(contratante), busca no mercado outras 

empresas que possam incorporar serviços 

ou mesmo outras tecnologias para atender 

a oferta a Empresa 2, uma capacidade que 

sua empresa não tem (Dyer e Singh, 

1998), embora sendo uma empresa de 

serviços de tecnologias para contact 

centers, não tem todos os recursos para 

atender a sua oferta a EmpresaT1. Para 

que este acordo de parceria funcione, 

Dyer e Singh (1998) apontam para a 

importância de ambas as empresas 

desenvolver capacidade relacional para 

manter interação entre as empresas. 

 

 

1-Levantar as 

relações 

interorganizacio

nais, potenciais 

geradoras de 

valor, em 

contratos 

Business to 

Business (B2B) 

de Contact 

Centers. 

 

2-Você vê a 

empresa 

contratante como 

cliente ou 

parceiro de 

serviços de 

Contact Center? 

EF1: É existem os dois casos não é? 

Então existe é... O cliente que se 

posiciona como cliente não é? E o 

cliente que se posiciona como parceiro 

né? Que ele além de ser cliente a gente 

nunca pode esquecer-se disso, mas ele 

acaba sendo parceiro também né? E o 

que a gente vê?  

Algumas vertentes teóricas 

argumentam sobre a criação 

da capacidade relacional, 

segundo o autor Jacob 

(2006), a construção da 

capacidade relacional poderá 

ser feita em três dimensões: 

capacidade de configuração 

A forma da comunicação da Empresa F1, 

contratada da  Empresa T1, contratante, e 

da sua capacidade relacional aproxima 

clientes que buscam e constroem ao longo 

do tempo a capacidade na construção de 

soluções personalizadas para os clientes 

(JACOB, 2006). 

 

1-Levantar as 

relações 

interorganizacio

nais, potenciais 

geradoras de 

valor, em 

contratos 

Business to 
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Qual que é a diferença entre o um e o 

outro colocar quando a empresa ela se 

posiciona como cliente né? Ela 

normalmente ela não está disposta a 

colaborar com informações de 

mercado participar do benchmark 

participar efetivamente da melhoria 

do... da solução como um todo ela quer 

consumir aquilo que a gente tem como 

um produto final e....não é? Que é o 

que vai atender ela... É só que muitos 

dos clientes... Que a gente tem... Eles 

se posicionam sim... Como parceiros 

nossos. E o que gente encara como 

parceria... É aquele cliente que agrega 

valor para a Empresa... E o que 

significa isso? É um cliente que vai 

lá... E que ele vai propor melhorias na 

ferramenta ou na solução, vai propor 

é... Formas alternativas de trabalho e 

assim por diante então esses clientes 

eles acabam tendo aí um valor de 

clientes parceiros né? Eles acabam 

tendo um valor aí diferenciado para a 

Empresa. 

do processo, capacidade de 

comunicação com o cliente e 

a capacidade de controle e 

estas dimensões medem a 

capacidade da empresa de 

fornecer soluções 

personalizadas para os 

clientes, (p.31 da 

dissertação). 
 

Segundo Dyer e Singh (1998) 

a criação de rendas 

relacionais é muitas vezes 

dependente da capacidade de 

uma empresa de encontrar 

um parceiro com (1) recursos 

estratégicos complementares 

e (2) uma capacidade 

relacional (ou seja, a 

disposição e capacidade de 

uma empresa de se tornar 

parceira), (p.32 da 

dissertação). 

 

A Empresa F1, contratada da Empresa 

T1, contratante, apresenta dois modelos 

de relações com os seus clientes nas 

relações interorganizacionais, o que é 

chamado simplesmente de “cliente”, tem 

interesse no uso da solução proposta e 

instalada pela EmpresaF1 no Contact 

Center da empresa cliente, já o que a 

Empresa F1 chama de posicionamento 

como parceiro, este transcende ao do 

“cliente”, como contratante - tem maior 

participação em todo o processo da 

criação do serviço, e quase que um sócio 

na operação, apresenta feedbacks dos 

serviços e colabora com sugestões nos 

processos de melhorias dos serviços. Nas 

relações dos parceiros que... que criam 

valor nas alianças, no caso cria-se altos 

níveis de confiança informal e 

compartilhamento de conhecimento, com 

investimentos personalizados para o 

parceiro “cliente”(contratante), (DYER; 

SINGH e HESTERLY, 2018), 

Business (B2B) 

de Contact 

Centers. 

 

5- O que você 

espera de uma 

contratante de 

serviços de 

Contact Center? 

Qual a sua 

Expectativa em 

relação ao seu 

cliente? Que você 

chamou de 

cliente? 

EF1: Olha eu acho que é claro que 

quando, você é um quando você é 

contratado né? Acho que a parte 

financeira acho que é importante né? 

É... Então a gente sempre tá! A 

empresa existe porque ela precisa né? 

De recursos para poder cada vez mais 

se evoluir e trabalhar, porém acho que 

como resultado disso essa parceria é 

essa troca de experiências de 

informação né? Ela acaba sendo muito 

rica também porque isso faz com que a 

tua empresa acaba crescendo. Então 

Segundo Dyer, Singh e 

Hesterly (2018) é entendido 

que “Recursos 

complementares” é uma 

variável de estado que 

fornece potencial para a 

criação de valor, enquanto os 

outros três mecanismos são 

instrumentais (e tipicamente 

coevoluir) no processo de 

realização deste potencial.  

Outra abordagem para avaliar 

a complementaridade - e 

A empresaF1 identifica “valor” nas 

relações com a EmpresaT1 (contratante), 

em razão da sua participação efetiva na 

construção da solução e troca de 

conhecimentos e como este valor é criado 

nas relações interorganizacionais, no caso 

específico os ativos intangíveis como o 

conhecimento colaboram para o 

crescimento da parceria e ganhos nas 

referências para outros futuros negócios 

com outras empresas contratantes do 

setor. Estes recursos segundo Dyer, Singh 

2-Conhecer as 

características 

(dimensões) das 

relações 

interorganizacio

nais que 

contribuem, ou 

não, para a 

geração de valor 

para as partes. 
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quando você tem clientes que traz 

valor agregado para relação eu diria 

que isso daí acaba sendo também 

fundamental; até para você conseguir é 

acho, um dos objetivos da empresa que 

a geração de novos negócios, geração 

de aumento de renda e assim por 

diante. 

como o valor provavelmente 

será criado na aliança - é 

considerar se o os recursos 

sensíveis a sinergia do 

parceiro são recursos / ativos 

tangíveis (por exemplo, 

instalações, equipamentos, 

locais), ou recursos 

intangíveis (por exemplo, 

conhecimento) ou ambos 

(DYER, SINGH e 

HESTERLY, 2018), (p.41 da 

dissertação). 

 

 

 

e Hesterly (2018), são criados em sinergia 

do parceiro. 

6- O que é 

importante para 

um serviço 

Contact Center, 

como oferta para 

os seus. 

clientes nas 

relações B2B e 

também para os 

clientes finais das 

contratantes nas 

relações B2C? 

EF1: É... Acho que o principal é a 

gente agregar valor para o usuário final 

que é pra quem tá na ponta 

consumindo o serviço, então o que eu 

quero dizer quando a gente fala uma 

relação B2B a nossa solução ela vai ter 

uma serventia é... Grande para a 

empresa que a gente esta fornecendo... 

Se a gente conseguir dá valor para ela. 

Esse valor pode ser: um retorno 

financeiro, em termos de redução de 

custo de atendimento ou de aumento 

de satisfação do cliente enfim, não é? 

É... E para o cliente... Lá na ponta é eu 

acho que o maior valor agregado é 

você resolver o problema do cliente e 

economizar tempo deste cliente, não 

é? É... Então acho que estes são os 

principais pontos que eu acho que é... 

Que são importantes nessas relações. 

Segundo Dyer e Singh (1998, 

tradução nossa) a renda 

relacional, como o lucro 

superior gerado 

conjuntamente em uma 

relação de troca, não poderá 

ser gerada por uma das 

empresas isoladamente e só 

pode ser criada através das 

contribuições idiossincráticas 

dos parceiros específicos da 

mesma aliança, estas rendas 

relacionais são possíveis 

quando estas alianças 

combinam, trocam ou 

investem em ativos, 

conhecimentos e recursos 

e/ou capacidades 

idiossincráticas ou mesmo 

empregam mecanismos de 

governança eficazes na 

redução dos custos de 

A Empresa F1 tem a visão e trabalha as 

suas soluções de serviços para atender a 

Empresa T1, no sentido e busca na 

geração de valor, representada pela 

redução de custos no atendimento ou 

aumento de satisfação do cliente na ponta 

na relação da Empresa T1 contratante . 

Dyer, Singh e Hesterly (2018) sustentam 

que a renda relacional, como o lucro 

superior é gerado conjuntamente nas 

relações de troca, não poderá ser criada 

por uma única empresa isoladamente e só 

pode ser criada através das contribuições 

idiossincráticas. 

2-Conhecer as 

características 

(dimensões) das 

relações 

interorganizacio

nais que 

contribuem, ou 

não, para a 

geração de valor 

para as partes. 
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transação, (p.31 da 

dissertação). 

 

7-Qual a sua 

preocupação com 

os clientes finais 

da 

contratante?  

 

EF1: É eu... Eu costumo dizer... que é 

assim é...o ...acho que a relação da 

empresa não é? Mas do que entre 

empresa, ela está muito focada... No... 

no...acho que no relacionamento 

pessoal que a gente tem, não é? 

Então isso acaba não é? Agregando 

muito, então a gente sabendo entender, 

não é? o que o cliente está 

pedindo..não é? É... E. Saber como se 

posicionar mediante o pedido do teu 

cliente... Eu acho que isso é o mais 

importante da relação. Porque é 

assim... é existe aquela máxima que o 

cliente sempre tem razão, não é? Eu 

concordo... Porém eu abro...não é um 

parênteses aí não é? Porque é assim... 

Nem sempre o cliente tem razão, não 

é? As vezes o cliente precisa escutar 

um pouco também, a experiência que 

você tem, ou então é... Às vezes 

discutir um determinado tema não é? 

Para que você... Para que a gente 

consiga em comum acordo não é? 
Levar uma solução adequada é... Para 

o cliente lá na ponta que vai estar 

consumindo essa solução. Às vezes o 

cliente tem desejos... Às vezes o 

cliente tem necessidades, não é? E a 

gente precisa saber entender não é? É... 

saber como se posicionar em relação 

ao que a gente vai oferecer para ele 

como solução. Então falando desse... 

é...desse contato...não é? É muito... 

Muito das informações não é? Ou 

O estudos, como os de Gulati 

et al. (2000), defendem que 

alguns recursos somente 

poderão ser acessados por 

meio da cooperação 

interorganizacional. Nesse 

caso, as estratégias coletivas 

poderão oferecer para as 

empresas três tipos de 

recursos estratégicos 

distintos: (a) a estrutura 

colaborativa como recurso – 

uma estrutura de 

relacionamentos com 

parceiros poderá 

proporcionar amplas 

oportunidades e 

possibilidades de negócios 

em relação às empresas que 

não mantêm 

relacionamentos; (b) a 

modalidade de 

relacionamento como recurso 

– a qualidade de 

relacionamento entre os 

agentes empresariais 

possibilita uma maior 

confiança e um menor 

oportunismo, afetando a 

desempenho da empresa; (c) 

os parceiros como recurso – a 

possibilidade de socialização 

de conhecimento, a 

implementação de melhores 

práticas e o acesso coletivo a 

A Empresa F1, contratada busca no 

relacionamento pessoal do sócio e diretor 

comercial da conta da Empresa T1 

contratante a apresentação da melhor 

solução de serviços, pensando inclusive 

no cliente final da empresa contratante.  

Os estudos de Gulati et al. (2000), 

demonstra que as estratégias coletivas 

poderão oferecer para as empresas três 

tipos de recursos distintos e neste caso a 

estrutura colaborativa como recurso, e 

uma estrutura de relacionamentos com 

parceiros poderá proporcionar amplas 

oportunidades e possibilidades de 

negócios, mesmo a qualidade do 

relacionamento entre os agentes 

empresariais que é o caso notório desta 

relação interorganizacional entre a 

Empresa F1 e a Empresa T1, contratada e 

contratante. Observado pelo sócio da 

Empresa F1, que a troca de informações 

para construir a melhor solução é 

fundamental nos negócios destas 

empresas. 

3-Mapear o 

valor percebido 

em cada 

dimensão 

relacional, sob a 

ótica do 

contratante, seus 

clientes e dos 

fornecedores de 

serviços de 

Contact Centers; 
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muito do que a gente conversa... Às 

vezes está contido dentro de um 

contrato que a gente vem trabalhando 

e às vezes não, não é? Então é... Por 

isso que essa... É essa troca de 

informações aí... Ela é bem... Ela 

tem que ser bem rica aí. 

soluções de problemas 

oferecem recursos exclusivos 

para as empresas que 

rotineiramente se relacionam, 

(p.33 da dissertação). 

 

A contribuição teórica dos 

trabalhos acadêmicos da 

autora Meirelles (2015) 

quanto a criação, 

configuração e apropriação 

do valor das empresas, 

mostram a necessidade da 

complementariedade de 

outras dimensões que passam 

pela estratégia empresarial 

atingir o consumidor final, 

provocando alterações nos 

seus estados de espíritos, 

desejos e das suas emoções 

nas perspectivas do 

marketing empresarial, 

(p.40-41 da dissertação). 

 

 

8.2-Da 

contratante de 

serviços para os 

clientes de sua 

empresa (B2C), 

os serviços são 

alinhados com a 

ótica no cliente 

final também pela 

sua empresa 

(contratada)? 

EF1: É em alguns casos sim... Não é? 

Tem clientes que às vezes... a gente 

não ...o que a gente tem visto por aí...e 

hoje não é? É que tem empresas que 

está assim empenhada em oferecer um 

serviço é olhando para a necessidade 

do cliente. E o que agente viu que 

algumas empresas que estão muito 

mais é... preocupadas em de repente 

“surfar uma onda”de uma inovação 

do mercado independente se isso vai 

trazer valor agregado para o cliente lá 

na frente ou não, entendeu? Mas ela 

A tecnologia, apesar de ser 

um recurso importante para 

as empresas, potencialmente 

fonte de vantagem 

competitiva (BALARINE, 

2002), é mais facilmente 

imitada quando disponível 

para compra no mercado 

(BARNEY, 1991).  

As tecnologias voltadas 

aos serviços de Contact 

Center podem ser detentoras 

de patentes (BOGART, 2000; 

A Empresa F1, busca mostrar nas 

relações com a Empresa T1, contratante 

que a tecnologia esta disponível no 

mercado e que muitas vezes as empresas 

querem adotar novas tecnologias sem a 

sua devida necessidade, e empresas 

concorrentes no mercado aproveitam e 

são oportunistas ofertando soluções que 

não agregam valor ao negócio. Balarine 

(2002) sustenta a importância da 

tecnologia como um recurso potencial na 

busca da vantagem competitiva, embora 

3-Mapear o 

valor percebido 

em cada 

dimensão 

relacional, sob a 

ótica do 

contratante, seus 

clientes e dos 

fornecedores de 

serviços de 

Contact Centers; 
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quer implementar, por exemplo, um 

chatbot ou uma solução de inteligência 

artificial porque todo o mundo está 

implementando..., mas ele não parou 

para pensar se de fato... Aquilo vai 

levar ou vai trazer um valor agregado 

para o cliente, não é? Então é assim 

tem algumas empresas sim é... Que 

estão preocupadas com o que ele vai 

trazer de benefício para o cliente e nos 

comunicam e a gente acaba é... Se 

engajando com isso, agora tem clientes 

que não... Que não faz nem a ideia 

não é? Então a gente acaba também 

não... Tendo esta percepção... Esta 

percepção... da ótica do cliente ai... 

2001; FISHER; JENSEN; 

REIMAN, 2003), no entanto, 

esta proteção tem um 

horizonte finito, (p.26 da 

dissertação). 

 

Barney (1991) argumenta que é mais 

facilmente imitada.  

8.3- O quanto do 

relacionamento 

entre as empresas 

é um fator 

competitivo 

para a sua 

empresa? (a 

contratante)? 

Explique. 

EF1: Eu acho que ele é fundamental, 

não é? Porque é você estando em 

contato com a empresa... Você é... 

Estando lá... Sentindo o dia a dia é que 

você vai saber o quanto que você esta 

conseguindo atender ou suprir uma 

necessidade daquele cliente ou 

não...não é? Se... Acho que se você não 

tiver um... um...dia a dia um 

relacionamento ou esse tête-a-tête 

...vamos dizer assim com esse 

cliente...você não saber não é? O que... 

Você não saber se o teu concorrente 

está lá..fazendo o trabalho ou 

não...você não vai estar 

sabendo...é...você não estar sabendo ai 

por mais que você tenha um contrato 

com ele que você tenha enfim, não vai 

ficar sabendo o que se passa na conta, 

então acho que isso é...é...de funda...é 

de profunda importância ai. 

Segundo Dyer, Singh e 

Hesterly (2018), a 

perspectiva da “visão 

relacional” mostrou que as 

empresas criam valor nas 

alianças quando identificam 

parceiros com recursos 

complementares, quando 

criam altos níveis de 

confiança informal e 

compartilham conhecimento, 

fazendo também 

investimentos personalizados 

para o parceiro, (p.27 da 

dissertação). 

 

 

A Empresa F1, considera fundamental 

estar sempre próximo da Empresa T1, 

onde entende a cada dia as reais 

necessidades de novos serviços e 

alinhamentos dos existentes, inclusive 

medindo as ofertas dos concorrentes e 

mitiga os riscos da perda do cliente por 

não atender as suas expectativas. Dyer, 

Singh e Hesterly (2018), argumentam que 

os recursos complementares quando 

criam altos níveis de confiança informal e 

compartilham conhecimento, fazendo 

investimentos personalizados para o 

parceiro. 

3-Mapear o 

valor percebido 

em cada 

dimensão 

relacional, sob a 

ótica do 

contratante, seus 

clientes e dos 

fornecedores de 

serviços de 

Contact Centers; 
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9-Características 

das relações 

interorganizacion

ais que 

contribuem para a 

geração de valor 

para empresas 

fornecedoras e 

clientes de 

serviços de 

Contact Center? 

P: Bom... O próximo aqui é... a 

questão está ligada as características 

das relações que contribuem para a 

geração de valor e também uma 

análise de que maneira esta capacidade 

relacional nas dimensões que você até 

comentou como essas dimensões 

como a do relacionamento pode gerar 

valor para os contratos, não é? 

EF1: é eu acho que o principal ponto 

ai, não é...a partir do momento que o 

cliente pega o contrato para ver o que 

está escrito no contrato eu acho que ai 

já há um... 

Parece que as interações entre 

clientes e funcionários de 

contato, como gerentes de 

contas, nas suas relações de 

negócios são uma fonte de 

diferenciação na qualidade do 

relacionamento percebido 

pelo cliente, isso pode ser 

particularmente verdadeiro 

quando as discussões focam 

exclusivamente no produto e 

preço e não são suficientes 

para conquistar o negócio de 

um cliente (ALEJANDRO et 

al, 2011), (p.41 da 

dissertação). 

A Empresa F1 enfatiza a importância do 

relacionamento e presença no cliente 

(contratante) como fonte de 

fortalecimento dos contratos e que o 

indicador de que as relações não estão 

boas é o fato do acesso ao contrato, ele é 

um indicador importante nas relações 

interorganizacionais. Alejandro et al. 

(2011), sustenta que as interações entre 

clientes e funcionários de contato, como 

gerentes de contas, tem importância  

fundamental. 

3-Mapear o 

valor percebido 

em cada 

dimensão 

relacional, sob a 

ótica do 

contratante, seus 

clientes e dos 

fornecedores de 

serviços de 

Contact Centers; 

 

13-Como e 

quando você 

percebe que a 

relação de 

parceria esta com 

problemas e quais 

são os riscos? 

EF1: é eu acho que o principal ponto 

ai. Não é... a partir do momento que o 

cliente pega o contrato para ver o que 

está escrito no contrato eu acho que ai 

já há um...  

P: fazer o uso do contrato, já é um 

indicador?  

EF1: É eu acho... que já é um 

indicador...que a gente está com 

problema...não é? Então... Porque o 

que eu costumo dizer é assim...a partir 

do momento que você esta próximo do 

cliente, que você está conversando e 

você tem é...conhecimento daquilo 

que você foi contratado e que o cliente 

e que o cliente tem o conhecimento 

daquilo que ele contratou..está claro 

para ambos...não é? E que você tem 

uma relação de troca não é? Então é... 

dificilmente você vai ter 

um...problema com esse cliente...não 

é? Agora a partir do momento que 

O valor identificado e 

capturado terá sentido pelo 

equilíbrio das alianças entre 

os parceiros e segundo os 

autores Alejandro et al (2011) 

argumentam que o ambiente 

institucional desempenha um 

papel fundamental no 

equilíbrio do influência da 

empresa e / ou da equipe 

sobre o relacionamento e 

resultados o que vem 

corroborar com a possível 

formação de alianças fortes 

com o uso de recursos 

complementares e altos 

níveis de confiança informal 

com o seus parceiros.  

 

Portanto além da geração, 

captação de valor e dos 

recursos intangíveis às 

A empresa F1 afirma que o valor do 

relacionamento é fundamental muito 

superior ao contrato formal de serviços 

entre as partes, contratada e contratante, 

quando o cliente (contratante) pega o 

contrato é por razões prováveis de um 

final de relações de negócios, pois o 

andamento e os entendimentos não estão 

bem. Alejandro et al (2011), sustenta que 

o valor identificado e capturado terá 

sentido pelo equilíbrio das alianças entre 

parceiros, o ambiente institucional 

desempenha um papel fundamental neste 

aspecto e que o relacionamento dos 

gerentes de contas (comercial) com o seu 

cliente influencia a fidelidade no 

desempenho e percepção de valor do  

relacionamento de qualidade. As 

capacidades relacionais são úteis, 

segundo Brito et al. (2017) para 

desenvolver relacionamentos 

interorganizacionais produtivos e 

4-Analisar de 

que maneira a 

capacidade 

relacional, nas 

dimensões 

identificadas, 

contribui com a 

geração de valor 

para os agentes 

do contrato B2B 

– contratado, 

contratante e 

clientes, 

Business to 

Consumer 

(B2C). 
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você acaba é... É... não atendendo não 

dando atenção então o cliente vem 

aqui pede uma informação e você não 

saber porque ele está pedindo aquilo 

não é? Não dá muita atenção para ele... 

É isso acaba é... É... acaba te dando 

uma serie de problemas ai que no 

futuro próximo você vai acabar...tendo 

de fato problemas com esse cliente, 

não é? Então é assim: quanto mais 

distante que a gente está desse cliente 

eu acho que é uma... Maior... É... é 

probabilidade de você ter problemas 

com ele. 

capacidades relacionais são 

úteis para desenvolver 

relacionamentos 

interorganizacionais 

produtivos e geradores de 

riqueza para ambas as partes, 

para que possam perdurar ao 

longo do tempo (BRITO et al, 

2017), (p.28 da dissertação). 

 

Uma outra visão com foco no 

relacionamento 

interorganizacional nos 

estudos dos autores 

Alejandro et al. (2011), foram 

explorados como o 

relacionamento de qualidade 

do gerente de contas 

(comercial) com o seu 

cliente, influencia a 

fidelidade deste mesmo 

cliente, no desempenho e 

percepções do valor do 

relacionamento, (p.28 da 

dissertação). 

 

Parece que as interações entre 

clientes e funcionários de 

contato, como gerentes de 

contas, nas suas relações de 

negócios são uma fonte de 

diferenciação na qualidade do 

relacionamento percebido 

pelo cliente, isso pode ser 

particularmente verdadeiro 

quando as discussões focam 

exclusivamente no produto e 

preço e não são suficientes 

geradores de riqueza para as partes, para 

que possam perdurar ao longo do tempo. 
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para conquistar o negócio de 

um cliente (ALEJANDRO et 

al, 2011), (p.41 da 

dissertação). 

14-O que você 

considera um 

parceiro e como 

você mede esta 

relação de 

parceria? Poderá 

ser confiança, 

oportunismo, 

reputação e 

outras. 

EF1: eu acho... O... que mais para mim 

é importante em uma relação de 

parceria eu acho que é a troca...a 

troca de experiências...não é? Então 

eu como fornecedor de solução eu 

dependo do cliente lá na ponta não 

é? Do meu cliente não é? Para saber 

quais são as necessidades dele, isso é o 

que vai fazer o meu produto, não é? 

Isso é o que vai me fazer diferente no 

mercado, não é? E não adianta se a 

gente não tiver no cliente para saber o 

que está acontecendo, com que o 

cliente está se comportando, como que 

o cliente dele está se comportando, o 

que o cliente dele está querendo, não 

é?  

P: como gera valor para ele não é?  

EF1: Principalmente... se a gente não 

tiver...essa troca de experiências não 

é? Porque é assim... eu consigo...é...é 

ajudar pelo lado da tecnologia e o 

cliente consegue me ajudar do lado do 

conhecimento do negócio, não é? Se a 

gente uni estas duas... Estes dois, não 

é? Estes dois conhecimentos... 

ai...estas duas pontas...eu acho que isso 

acaba trazendo um valor agregado 

do...não é? Que eu acho que é o 

principal, não é?  

P: Isso transferência de conhecimento 

não é? Que você traz... Não é?  

EF1: exatamente... 

Segundo os autores Capaldo 

(2007), Dyer e Hatch (2006) 

que falam da importância das 

capacidades relacionais, estas 

são identificadas como 

competências e habilidades 

da firma em lidar com 

dicotomias entre o aumento 

da dependência tecnológica 

interna e a necessidade de 

desenvolver, induzir e 

adequar ofertas mais 

específicas por meio de 

atividades 

interorganizacionais 

recíprocas entre as empresas, 

(p.12 da dissertação). 

 

Uma questão essencial é 

entender o que as empresas e 

consumidores (clientes 

finais) esperam das suas 

relações de trocas e como o 

valor destas trocas e 

capturado. A criação de valor 

por um agente pode ser 

realizada como valor 

capturado por outro agente 

que, por exemplo, estar em 

melhor posição para capturar 

tal valor estratégia apropriada 

(TEECE 1986), (p.38 da 

dissertação). 

 

A Empresa F1 tem a capacidade em 

destaque no controle e desenvolvimento 

de relacionamentos duradouros, e a troca 

de experiências fortalecem a parceria 

interorganizacional. Desta forma a 

transferência de conhecimento acontece 

em clima de confiança e relações fortes 

que vão se formando ao longo de um 

tempo. Dyer, e Hatch (2006), sustentam 

da capacidades relacionais como 

competências e habilidades da firma em 

lidar com dicotomias entre o aumento da 

dependência  tecnológica interna e a 

necessidade de desenvolver, induzir e 

adequar ofertas mais especificas por meio 

de atividades organizacionais reciprocas 

(trocas). 

 

Uma outra consideração importante é 

conhecer o que os clientes esperam do 

atendimento e/ou serviços ofertados. 

Teece (1996) sustenta que a questão 

essencial é entender o que as empresas e 

consumidores (clientes finais) esperam 

das relações de trocas. 

3-Mapear o 

valor percebido 

em cada 

dimensão 

relacional, sob a 

ótica do 

contratante, seus 

clientes e dos 

fornecedores de 

serviços de 

Contact Centers; 
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P: isso e fora, oportunidades, 

reputação e...  

EF1: é isso mesmo...  

P: você ganha reputação na 

transferência de conhecimento... Não é 

mesmo?  

EF1: E acho que com isso... vem os 

demais não é? Acho que gera relação 

de confiança, não é? Porque a partir do 

momento que eu estou é... interessado 

no teu negócio, interessado em agregar 

valor para o teu cliente...você vai ter 

confiança em me ter como parceiro, 

não é? É... isso acaba trazendo novas 

oportunidades, isso acaba gerando 

é...dinheiro, acaba gerando uma serie 

de...outros pontos que ai, que faz parte 

da pergunta ai. 

1-Porque sua 

empresa contrata 

uma empresa 

externa para 

prestação serviços 

de Contact 

Center? 

ET1: É eu vou falar da 

especificamente da Empresa F1 tá? 

Porque a gente precisa contratar 

empresa porque a gente não tem 

Know How técnico para isso... nós 

somos uma empresa de SAÚDE que 

tem uma infraestrutura de tecnologia 

mas que não tem pessoas dentro desta 

área de tecnologia para criar produtos 

que atendam a necessidade do Call 

Center , então um exemplo é minha 

assistente virtual eu não tenho 

ninguém para desenvolver assistente 

virtual eu tenho a Empresa F1... que 

tem expertise tem Know How para isso 

então eu contrato a Empresa F1... para 

trazer a assistente virtual aqui no 

modelo personalizado, compactado 

alinhada todos os valores estratégias 

da empresa. 

Segundo Dyer e Singh (1998) 

a criação de rendas 

relacionais é muitas vezes 

dependente da capacidade de 

uma empresa de encontrar 

um parceiro com (1) recursos 

estratégicos complementares 

e (2) uma capacidade 

relacional (ou seja, a 

disposição e capacidade de 

uma empresa de se tornar 

parceira), (p.32 da 

dissertação). 

 

Segundo Dyer, Singh e 

Hesterly (2018) é entendido 

que “Recursos 

complementares” é uma 

variável de estado que 

fornece potencial para a 

A Empresa T1, contratante de serviços de 

contact center, busca na empresa 

contratada (Empresa F1), uma 

capacidade que sua empresa não tem 

(Dyer e Singh, 1998). Por ser uma 

empresa de saúde, não tem conhecimento 

de tecnologias de Call Center, e pessoal 

preparado para prestação deste serviço. 

Para que este acordo de parceria 

funcione, Dyer e Singh (1998) apontam 

para a importância de ambas empresas 

desenvolver capacidade relacional para 

manter interação entre as empresas. 

 

1-Levantar as 

relações 

interorganizacio

nais, potenciais 

geradoras de 

valor, em 

contratos 

Business to 

Business (B2B) 

de Contact 

Centers. 
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E2: Eu tenho uma empresa que presta 

serviço de telefonia, por exemplo, toda 

infraestrutura telefônica não é nossa eu 

vou dar outro exemplo: a gente tem um 

prestador de serviço de ambulância 

não é core é serviços paralelos. O que 

é Core fica aqui dentro o que é Core 

ninguém coloca a mão e assim é... 

 

 

criação de valor, enquanto os 

outros três mecanismos são 

instrumentais (e tipicamente 

coevoluir) no processo de 

realização deste potencial.  

 

Outra abordagem para avaliar 

a complementaridade - e 

como o valor provavelmente 

será criado na aliança - é 

considerar se o os recursos 

sensíveis a sinergia do 

parceiro são recursos / ativos 

tangíveis (por exemplo, 

instalações, equipamentos, 

locais), ou recursos 

intangíveis (por exemplo, 

conhecimento) ou ambos 

(DYER, SINGH e 

HESTERLY, 2018), (p.41 da 

dissertação). 

 

O uso de “uma lente dinâmica 

crítica” fornece maiores 

insights para entender o que 

impulsiona a cooperação para 

a criação de valor e o que leva 

a competição pela captura de 

valor, em complemento os 

autores Johnston e Marshall 

(2013) entendem que o valor 

pode ser considerado como 

um trade-off entre benefícios 

e sacrifícios. Esses benefícios 

e sacrifícios podem resultar 

da relação em questão, bem 

como das relações conectadas 

em que a relação focal tem 



109 
 

um impacto ou ocorrem por 

meio de outros 

relacionamentos, (p.41-42 da 

dissertação). 

1-Por sua empresa 

contrata uma 

empresa externa 

para prestação 

serviços de 

Contact Center? 

ET2: Então a gente contrata a solução. 

Agora todos os funcionários aqueles 

que trabalham no Contact Center são 

funcionários nossos né? São nossos 

contratados... Motivo de a gente 

contratar quando a gente não domina 

muito bem, agora a mão de obra até 

para trabalhar com isso a gente até 

tem! Então... Só que não é o nosso. 

Não é know how. Então a gente não 

tem habilidade conhecimento que já 

tem a Empresa 1 (contratada).  

P: não é core não é?  

ET2: Não é core... Como você disse 

anteriormente temos um investimento 

ele se preocupa muito com nosso 

cliente final então se a gente for lançar 

um produto eu tenho que me preocupar 

então interessante com essa situação 

da EmpresaT2 e às vezes... Muitas 

vezes, por exemplo, algum momento 

eu sou B2B e às vezes B2C e são novos 

clientes para mim. 

Segundo Dyer e Singh (1998) 

a criação de rendas 

relacionais é muitas vezes 

dependente da capacidade de 

uma empresa de encontrar 

um parceiro com (1) recursos 

estratégicos complementares 

e (2) uma capacidade 

relacional (ou seja, a 

disposição e capacidade de 

uma empresa de se tornar 

parceira), (p.32 da 

dissertação). 

 

Segundo Dyer, Singh e 

Hesterly (2018) é entendido 

que “Recursos 

complementares” é uma 

variável de estado que 

fornece potencial para a 

criação de valor, enquanto os 

outros três mecanismos são 

instrumentais (e tipicamente 

coevoluir) no processo de 

realização deste potencial.  

Uma outra abordagem para 

avaliar a complementaridade 

- e como o valor 

provavelmente será criado na 

aliança - é considerar se o os 

recursos sensíveis a sinergia 

do parceiro são recursos / 

ativos tangíveis (por 

exemplo, instalações, 

A Empresa T2, embora também tem área 

de tecnologia e mão de obra interna, mas 

não tem a habilidade e conhecimento para 

os serviços contratados da EmpresaF1, 

além de não ser o que a Empresa T2 

chamou de Know how, traduzido para 

core business, não é portanto core da 

Empresa T2. Esta Empresa T2, tem a na 

sua essência de negócio a característica 

de prestadora de serviço ambígua, tem 

clientes no B2B e também B2C. 

1-Levantar as 

relações 

interorganizacio

nais, potenciais 

geradoras de 

valor, em 

contratos 

Business to 

Business (B2B) 

de Contact 

Centers. 
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equipamentos, locais), ou 

recursos intangíveis (por 

exemplo, conhecimento) ou 

ambos (DYER, SINGH e 

HESTERLY, 2018), (p.41 da 

dissertação). 

 

O uso de “uma lente dinâmica 

crítica” fornece maiores 

insights para entender o que 

impulsiona a cooperação para 

a criação de valor e o que leva 

a competição pela captura de 

valor, em complemento os 

autores Johnston e Marshall 

(2013) entendem que o valor 

pode ser considerado como 

um trade-off entre benefícios 

e sacrifícios. Esses benefícios 

e sacrifícios podem resultar 

da relação em questão, bem 

como das relações conectadas 

em que a relação focal tem 

um impacto ou ocorrem por 

meio de outros 

relacionamentos, (p.41-42 da 

dissertação). 

1-Sua oferta de 

serviços de 

Contact Center 

para as empresas 

contratantes 

dependem de 

outras tecnologias 

ou serviços 

complementares 

para atender as 

demandas das 

EF2: Sim dependo... É eu dependo de 

tecnologias de que ela é... Estendem a 

minha capacidade de entrega do 

serviço. Então por exemplo: para fazer 

a parte de transcrição eu uso 

tecnologias de mercado.  

Como... CPqD, como a Google, como 

Watson... São tecnologias 

extremamente avançadas que 

demoraria muito que eu a construísse 

dentro da EmpresaF2. E não é nosso 

Segundo Dyer e Singh (1998) 

a criação de rendas 

relacionais é muitas vezes 

dependente da capacidade de 

uma empresa de encontrar 

um parceiro com (1) recursos 

estratégicos complementares 

e (2) uma capacidade 

relacional (ou seja, a 

disposição e capacidade de 

uma empresa de se tornar 

A Empresa F2, contratada de serviços de 

Contact Center da EmpresaT1 

(contratante), busca no mercado outras 

empresas que possam incorporar serviços 

ou mesmo outras tecnologias para atender 

a oferta a Empresa T1, uma capacidade 

que sua empresa não tem (Dyer e Singh, 

1998), embora sendo uma empresa de 

serviços de tecnologias para contact 

centers, não tem todos os recursos para 

atender a sua oferta a Empresa T1. Para 

1-Levantar as 

relações 

interorganizacio

nais, potenciais 

geradoras de 

valor, em 

contratos 

Business to 

Business (B2B) 

de Contact 

Centers. 
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suas ofertas com 

as contratantes? 

foco também. Foco é fazer aquilo que 

a gente faz, com parceiros também né?  

 

parceira), (p.32 da 

dissertação). 

 

Segundo Dyer, Singh e 

Hesterly (2018) é entendido 

que “Recursos 

complementares” é uma 

variável de estado que 

fornece potencial para a 

criação de valor, enquanto os 

outros três mecanismos são 

instrumentais (e tipicamente 

coevoluir) no processo de 

realização deste 

potencial,(p.41 da 

dissertação). 
 

Uma outra abordagem para 

avaliar a complementaridade 

- e como o valor 

provavelmente será criado na 

aliança - é considerar se o os 

recursos sensíveis a sinergia 

do parceiro são recursos / 

ativos tangíveis (por 

exemplo, instalações, 

equipamentos, locais), ou 

recursos intangíveis (por 

exemplo, conhecimento) ou 

ambos (DYER, SINGH e 

HESTERLY, 2018), (p.41 da 

dissertação). 

 

O uso de “uma lente dinâmica 

crítica” fornece maiores 

insights para entender o que 

impulsiona a cooperação para 

a criação de valor e o que leva 

que este acordo de parceria funcione, 

Dyer e Singh (1998) apontam para a 

importância de ambas as empresas 

desenvolver capacidade relacional para 

manter interação entre as empresas. 
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a competição pela captura de 

valor, em complemento os 

autores Johnston e Marshall 

(2013) entendem que o valor 

pode ser considerado como 

um trade-off entre benefícios 

e sacrifícios. Esses benefícios 

e sacrifícios podem resultar 

da relação em questão, bem 

como das relações conectadas 

em que a relação focal tem 

um impacto ou ocorrem por 

meio de outros 

relacionamentos, (p.41-42 da 

dissertação). 

2- Você vê sua 

parceria de 

serviço de 

Contact Center 

como um recurso 

estratégico 

complementar? 

 

ET1: Com certeza... Eu vou voltar 

para novamente o exemplo da 

assistente virtual né? Por quê? Porque 

a assistente virtual como no mercado 

que tem chatbots... Que é o que? São 

perguntas e respostas diretas eu vou 

assinalando algumas alternativas... e 

isso vai fazendo com que esse produto 

ele fica um padrão. 

Na EmpresaT1... foi totalmente 

diferente a gente construiu junto com 

EmpresaF1... um modelo que não 

existe no mercado que precisava para 

EmpresaT1 devido ao nosso 

segmento e devido à exigência do 

nosso cliente. 

 

P: Customizado para vocês?  

ET1: Extremamente customizado... A 

gente pode chamar... assistente virtual 

inteligente total, Por quê? Porque é! 

Então... assim... Tanto a EmpresaF1 

como a Empresa 2 aprenderam juntos 

Segundo Dyer, Singh e 

Hesterly (2018) o grau de 

interdependência entre os 

recursos complementares dos 

parceiros influencia todos os 

aspectos da dinâmica da 

criação de valor, dos 

investimentos específicos de 

relação que os parceiros 

fazem, aos mecanismos de 

governança escolhidos, ao 

padrão real de criação de 

valor da aliança, 

(p.42 da dissertação). 

 

De acordo com os autores 

Dyer, Singh, e Hesterly 

(2018) o grau de 

interdependência entre os 

recursos complementares dos 

parceiros influencia todos os 

aspectos da dinâmica da 

criação de valor, dos 

A Empresa F1 contratada da Empresa T1, 

contratante, desenvolvem soluções 

personalizadas para atender as demandas 

da parceira com a Empresa T1, criando 

grau de interdependência entre os 

recursos complementares dos parceiros. 

Dyer, Singh e Hesterly (2018), sustentam 

que o grau de interdependência entre os 

recursos complementares dos parceiros 

influencia todos os aspectos da dinâmica 

da criação de valor dos investimentos 

específicos em relação ao que os 

parceiros fazem. O grau de criação de 

interdependência é bastante elevado, 

caracterizando o que os autores chamam 

de curva “S” com alta interdependência. 

2-Conhecer as 

características 

(dimensões) das 

relações 

interorganizacio

nais que 

contribuem, ou 

não, para a 

geração de valor 

para as partes. 
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qual era o modelo adequado ...ou seja, 

não existe mais nada igual no 

mercado...a união entre a EmpresaF1 

e a EmpresaT1 para construir um 

produto que ninguém tem e ...  

P: É único?  

ET1: É e nunca vai ter, porque é o 

único e exclusivo da necessidade da 

empresa.  

P: Da EmpresaT1...  

ET1: Por isso... Se você falar assim 

para mim... tira a assistente virtual da 

EmpresaF1 e contrata um outro! Que 

é mais barato! Eu não posso... Por isso 

que é estratégico entendeu?  

P: Existe uma interdependência?  

ET1: Sim... sim... 

investimentos específicos em 

relação ao que os parceiros 

fazem, aos mecanismos de 

governança escolhido, para o 

padrão real da criação de 

valor da aliança, com baixa 

interdependência, 

conduzindo ao um padrão de 

criação de valor em forma de 

“U” e alta interdependência a 

um padrão em forma de “S”, 

(p.43 da dissertação). 
 

As relações 

interorganizacionais, objeto 

de estudos do presente 

trabalho, por exemplo, 

podem ser potenciais fontes 

geradoras de valor para o 

mercado em que atua e para 

as empresas envolvidas, 

seguidas de capacidades para 

desenvolver e manter 

relações ao longo do tempo, 

na medida em que haja 

captura de valor para as 

partes (DYER; SINGH, e 

HESTERLY, 2018), (p.45 da 

dissertação). 

2- Você vê sua 

parceria de 

serviço de 

Contact Center 

como um recurso 

estratégico 

complementar? 

 

ET2: Olha você pergunta como eu 

acho ou como empresa?  

P: Como empresa.  

ET2: Como empresa a parceria 

estratégica não muito não é? Por que... 

mas por outro lado, por exemplo por 

exemplo muitas coisas poderia ter uma 

parceria deu um se por no lugar do 

outro né?  

A tecnologia, apesar de ser 

um recurso importante para 

as empresas, potencialmente 

fonte de vantagem 

competitiva (BALARINE, 

2002), é mais facilmente 

imitada quando disponível 

para compra no mercado 

(BARNEY, 1991),  

A Empresa T2 contratante de serviços da 

EmpresaF1, não vê os serviços da 

Empresa F1 como recurso complementar 

estratégico, por ser de uma empresa de 

natureza tecnológica, entende que 

parceria poderá acontecer no mercado 

com outras empresas concorrente. Uma 

única ressalva é que poderá ter perdas 

com o encerramento do contrato, mas 

2-Conhecer as 

características 

(dimensões) das 

relações 

interorganizacio

nais que 

contribuem, ou 

não, para a 
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P: É verdade e esse recurso 

complementar né? Eu fiz uma breve 

descrição, aqui no roteiro... Também 

entendendo recursos complementares 

como recursos vindos da empresa 

contratada que somados aos recursos 

da sua empresa possam se tornar 

únicos como recurso relacionais teria 

um pouco valor para sua empresa e 

torna-se forte com a participação da 

“aliança”. ‘E algo que traz uma 

vantagem competitiva única, muito 

grande para você né? E que de uma 

forma isolada você não poderia ter.  

ET2: Se não é core eu não vou 

desenvolver... agora 

independentemente deste parceiro eu 

posso ter outro.  

Muitas vezes a gente utiliza do próprio 

grupo... Aqui no grupo a gente tem 

empresa... A gente pode dar exemplo 

aqui da própria Empresa do Grupo. 

Que é responsável pelo comércio 

eletrônico... Né? Comércio eletrônico 

eles tem a necessidade de ter um 

desenvolvedor... e a cada dia que passa 

as pessoas são autossuficientes né? 

Então por mais que você tenha alguém 

que desenvolve o perfil no Facebook 

ela quer criar um site ela quer criar um 

perfil uma loja virtual e o que 

acontece, não digo parceria né? Mas a 

empresa viu uma oportunidade de 

negócio dessa empresa no momento 

era uma empresa pequena para o 

mercado só que adquiriu a compra da 

empresa. Comprou empresa então para 

agregar valor à marca dela. Então a 

(p.26 da dissertação). 

 

Segundo Dyer, Singh e 

Hesterly (2018) o grau de 

interdependência entre os 

recursos complementares dos 

parceiros influencia todos os 

aspectos da dinâmica da 

criação de valor, dos 

investimentos específicos de 

relação que os parceiros 

fazem, aos mecanismos de 

governança escolhidos, ao 

padrão real de criação de 

valor da aliança, 

(p.42 da dissertação). 

 

Dyer, Singh, e Hesterly 

(2018) o grau de 

interdependência entre os 

recursos complementares dos 

parceiros influencia todos os 

aspectos da dinâmica da 

criação de valor, dos 

investimentos específicos em 

relação ao que os parceiros 

fazem aos mecanismos de 

governança escolhido, para o 

padrão real da criação de 

valor da aliança, com baixa 

interdependência, 

conduzindo ao um padrão de 

criação de valor em forma de 

“U” e alta interdependência a 

um padrão em forma de “S”, 

(p.43 da dissertação). 

 

 

logo encontrará uma outra empresa 

similar com a Empresa 1, no mercado 

para o setor de Contact Center. 

Neste caso o grau de interdependência é 

menor, a Empresa T2 comentou na 

entrevista que tem como estratégia 

comprar (adquirir) empresas que tenham 

soluções inovadoras para que possam 

fazer parte da Empresa T2, portanto 

segundo Dyer, Singh e Hesterly (2018), o 

grau de interdependência baixa 

caracterizando o modelo de curva em 

“U”. 

geração de valor 

para as partes. 
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gente tem como estratégia adquirir 

uma empresa para agregar valor é uma 

ideia bem legal. Então e não de ser 

parceiro. Você tem a sua empresa e eu 

tenho a minha, vamos fazer um 

negócio em conjunto aqui. Cada um 

para o seu lado, vamos dizer assim. 

2-Você vê a 

empresa 

contratante como 

cliente ou 

parceiro de 

serviços de 

Contact Center? 

EF2: A contratante para mim é ela é 

mais que um cliente para mim a 

contratante ela é... Ela é uma empresa 

amiga era uma das coisas que 

entraria nesse ponto que é 

interessante. E ai eu vou falar da 

minha particularidade Onófrio, claro 

que dá opinião em cima do que nós 

entendemos o que nós acreditamos né? 

Isso é individual. Eu sempre acreditei 

e tem trazido para a Empresa F2, que 

o contrato serve para quando você tem 

um litígio, um contrato não serve para 

o dia a dia porque você não anda com 

o contrato debaixo do braço. Você 

anda com contrato na gaveta e quando 

você tem um litígio... Você usa 

contrato. Aí sim, para ver... Como é 

que você sai como você cobra o que 

você tem direito ou não tem... 

Quando você recorre ao contrato 

porque alguma coisa não está certa ou 

as relações não estão claras o que você 

tinha que entregar não está tão claro ou 

um questionamento do que você tá 

fazendo. Quando o cliente me contrata 

eu tenho que entender o seguinte você 

não é meu cliente você está junto 

comigo então eu preciso de você 

precisa de mim como que eu faço para 

te ajudar? Eu tenho uma gama de 

Outra visão com foco no 

relacionamento 

interorganizacional nos 

estudos dos autores 

Alejandro et al. (2011), foram 

explorados como o 

relacionamento de qualidade 

do gerente de contas 

(comercial) com o seu 

cliente, influencia a 

fidelidade deste mesmo 

cliente, no desempenho e 

percepções do valor do 

relacionamento. 

Parece que as interações entre 

clientes e funcionários de 

contato, como gerentes de 

contas, nas suas relações de 

negócios são uma fonte de 

diferenciação na qualidade do 

relacionamento percebido 

pelo cliente, isso pode ser 

particularmente verdadeiro 

quando as discussões focam 

exclusivamente no produto e 

preço e não são suficientes 

para conquistar o negócio de 

um cliente (ALEJANDRO et 

al, 2011).  

(p.40 da dissertação). 

 

A Empresa F2, considera o 

relacionamento com a Empresa T1 como 

empresa sócia e amiga, uma depende da 

outra para pensar, construir as soluções 

personalizadas. Entende também que o 

contrato formal tem utilidade em 

processos de litigio. O mais importante é 

o relacionamento interorganizacional. O 

uso do contrato tem sinaliza que as 

relações não estão boas, portanto é no 

relacionamento que se deve investir. 

Alejandro et al.(2011), enfatizam a 

importância e da qualidade do 

relacionamento do gerente de contas com 

o cliente, quanto ao desempenho e 

percepção do valor do relacionamento. 

Brito et al. (2017),  sustentam que as 

capacidades relacionais são úteis para 

desenvolver relacionamentos 

interorganizacionais produtivos e 

geradores de riqueza para ambas as 

partes, para que possam perdurar  ao 

longo do tempo. 

2-Conhecer as 

características 

(dimensões) das 

relações 

interorganizacio

nais que 

contribuem, ou 

não, para a 

geração de valor 

para as partes. 
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produto você comprou uma parte 

agora... Em cima disso, o que mais eu 

posso fazer para te ajudar? Então... 

respondendo à sua pergunta é : o 

cliente para mim ele é mais que o 

cliente ele é uma extensão da minha 

empresa. Independentemente do 

tamanho. 

Portanto além da geração, 

captação de valor e dos 

recursos intangíveis as 

capacidades relacionais são 

úteis para desenvolver 

relacionamentos 

interorganizacionais 

produtivos e geradores de 

riqueza para ambas as partes, 

para que possam perdurar ao 

longo do tempo (BRITO et al, 

2017), (p.28 da dissertação). 

3- Os serviços e 

Contact Center 

fornecidos pela 

sua empresa 

atendem às 

necessidades das 

contratantes dos 

seus clientes 

finais... quer dizer 

dos clientes finais 

(delas)?  

 

EF2: Eu acredito que sim em grande 

parte, porém é muito difícil no mundo 

tecnológico hoje; você conseguir dizer 

que o seu produto ou serviço é 100% 

que o cliente precisa. Primeiro tem 

muitas coisas que a gente pode não 

saber que ele precisa e na realidade 

tem essa necessidade e segundo: que 

tem coisas que você tem e o cliente não 

usa porque não sabe. Então essa 

relação de que atende plenamente ela é 

complicada. 

EF2: Ela é muito difícil chegar... A 

excelência, tanto na entrega quanto no 

uso daquilo que você tá fornecendo. 

Mas eu acredito que você só se 

mantém no cliente se o seu produto ou 

serviço estiver atendendo aquele 

cliente por esse momento. Nos 

mundos atuais aonde você tem uma 

gama de concorrência muito 

grande. Então se eu não estiver 

atendendo o meu cliente ele vai 

trocar, e o meu produto não é o mais 

barato! A gente sabe disso - aí tem as 

características do produto eu não 

Parece que as interações entre 

clientes e funcionários de 

contato, como gerentes de 

contas, nas suas relações de 

negócios são uma fonte de 

diferenciação na qualidade do 

relacionamento percebido 

pelo cliente, isso pode ser 

particularmente verdadeiro 

quando as discussões focam 

exclusivamente no produto e 

preço e não são suficientes 

para conquistar o negócio de 

um cliente (ALEJANDRO et 

al, 2011).  

(p.40 da dissertação). 

 

A Empresa F2, contratada da Empresa 

T1, contratante, tem a preocupação na 

busca e otimização dos serviços e no uso 

e melhor adoção das ferramentas 

tecnológicas para atender com excelência 

a Empresa T1, embora tenha consciência 

que nem sempre é possível atender em 

100% do que o cliente precisa, até em 

razão do desconhecimento mútuo da sua 

própria ferramenta e também das demais 

necessidades da EmpresaT1, cliente. 

Alejandro et al.(2011), sustenta que as 

relações dos funcionários e gerentes de 

contas (comercial) quando oferecem 

relacionamentos de qualidade, focam e 

preços e produtos, o  que poderá 

representar. 

2-Conhecer as 

características 

(dimensões) das 

relações 

interorganizacio

nais que 

contribuem, ou 

não, para a 

geração de valor 

para as partes. 
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vendo o produto mais barato no 

segmento que atuo, mas... eu tenho 

diferenciais que eu sou obrigado a 

fazer o meu cliente...Entender como 

diferencial e usar para que ele possa 

pagar o mais caro para a minha 

solução. 

4- O que você 

avalia como ponto 

forte nos serviços 

de Contact 

Center? 

 

EF2: Deixa-me ver... bom lá. volto a 

citar que eu acabei de dizer agora. 

Então assim eu como fornecedor é 

com as empresas que eu contrato o 

suporte técnico né? O Feedback no... 

com o cliente no momento que ele 

precisa. É como se fosse um carro né? 

Você compra um carro...zero hoje, no 

sentido que não de problema, mas 

quando dá... você precisa de um 

respaldo de uma solução rápida e uma 

solução que não de dor de cabeça e que 

seja de fato certa é claro? Então, 

então...é o PDCA... Não é? Melhoria 

contínua... ali não é? Se der alguma 

coisa errada... hoje o jogo...do suporte 

técnico é algo que precisa ser 

melhorado. 

 

As relações 

interorganizacionais são 

passiveis na criação de valor 

entre empresas. Outros 

fatores tem a sua importância 

para o fortalecimento nas 

relações interorganizacionais 

criação da vantagem 

competitiva, confiança 

informal é um destes fatores 

importantes segundo os 

autores Garbarino e Johnson 

(1999) que acreditam que a 

confiança pode criar 

benefícios para os clientes, 

diminuindo o custo da 

transação – enfim, fomentar a 

lealdade do cliente ao 

relacionamento, (p.33 da 

dissertação). 

 

A alta disponibilidade dos serviços para 

os clientes da Empresa T2 é fundamental 

para os resultados da empresa, frente as 

demandas de serviços. O exemplo da 

Empresa T2 quanto a similaridade com o 

carro e os eventuais problemas de suporte 

técnico do carro zero, o serviço deverá 

estar lá pronto para algo repentino 

aconteça. 

A busca pela qualidade dos seus 

fornecedores é algo muito importante 

para as relações de confiança 

interorganizacionais. Gabarino e Johnson 

(1999), sustentam que a confiança pode 

criar benefícios para os clientes, 

diminuindo o custo de transação, 

viabilizando a lealdade do cliente ao 

relacionamento. 

2-Conhecer as 

características 

(dimensões) das 

relações 

interorganizacio

nais que 

contribuem, ou 

não, para a 

geração de valor 

para as partes. 

 

5-Como sua 

empresa escolhe 

o(s) 

fornecedore(s) de 

serviços de 

Contact Center? 

ET1: Esta escolha foi... Nós 

fizemos...lançamos uma RFP (Request 

For Proposal) no mercado...usamos 

alguns critérios de seleção né? fizemos 

um tivemos um comitê para avaliar. 

Então um comitê financeiro, de TI 

como eu não conheço, tinha 

Segundo Dyer, Singh e 

Hesterly (2018), as empresas 

para o efeito das suas 

alianças, procuram outras 

empresas como parceiras 

(alianças) aquelas que 

A Empresa T1, contratante tem processos 

internos para a busca e contratação de 

empresas fornecedoras de serviços de 

Contact Center.Com comitês de 

avaliação, com executivos das áreas de 

Finanças, TI, Compras e negócios. O 

processo recente escolheu as duas 

2-Conhecer as 

características 

(dimensões) das 

relações 

interorganizacio

nais que 

contribuem, ou 
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financeiro, compras, TI e negócio que 

negócio seria eu e a gente fazendo 

fizemos toda avaliação das propostas 

que vieram. E aí foram selecionado 

esses dois parceiros que a Empresa1 e 

a outra Empresa de telefonia. 

 

ET1:É na verdade tinham bem poucos 

acho que uns 15, alguns não cumpriam 

o critério foram eliminados e dos 

quatro finalistas e desses quatro 

escolhemos a Empresa F1 e a Empresa 

de telefonia (F2) ,bem focado em 

infraestrutura de Tecnologia de 

telefonia e o outro bem voltado para 

relacionamento mesmo. 

(Para continuidade ver transcrição no 

apêndice G, desta dissertação). 

tenham habilidades 

complementares entre si.  

(p.44 da dissertação). 

 

Uma outra abordagem para 

avaliar a complementaridade 

- e como o valor 

provavelmente será criado na 

aliança - é considerar se o os 

recursos sensíveis a sinergia 

do parceiro são recursos / 

ativos tangíveis (por 

exemplo, instalações, 

equipamentos, locais), ou 

recursos intangíveis (por 

exemplo, conhecimento) ou 

ambos (DYER, SINGH e 

HESTERLY, 2018). 

(p.41 da dissertação). 

 

Empresas contidas nesta presente 

pesquisa, Empresas contratadas EF1 e 

EF2. 

O principal critério é na verificação de 

empresas que tenham referências no 

mercado no atendimento e 

desenvolvimento de serviços no setor, e 

tenham experiência relevante, além de 

porte para atender a Empresa T1 de 

grande porte na área de serviços de saúde 

para classes sociais A e B. A confiança 

nas referencias é um primeiro passo como 

indicador na seleção das empresas 

participantes do processo escolha. Dyer, 

Singh e Hesterly argumentam que a busca 

pela complementariedade dos recursos 

criará “valor”, caso os recursos possam 

ser sensíveis a sinergia do parceiro estes 

recursos poderão ser ativos tangíveis, 

como é o caso da tecnologia  e no caso 

específico da Empresa T1 sua 

necessidade está diretamente ligada ao 

conhecimento que as Empresas 

Contratadas dispõe para atender as suas 

demandas. 

não, para a 

geração de valor 

para as partes. 

 

5- O que você 

espera de uma 

contratante de 

serviços de 

Contact Center?  

 

EF2: Abertura e transparência... 

Transparência talvez isso seja o que 

mais tem acabado eu vejo as empresas 

cada vez mais se fechando na 

contratação de serviço. Cada vez mais 

os serviços estão sendo contratados 

por áreas comuns suplementos, 

compras, suprimentos, compliance... 

Que não tem a menor empatia daquilo 

que ela tá, realmente adquirindo, que 

não tem a menor capacidade de 

construir um elo de continuidade 

daquilo. Então o fator financeiro único 

O modelo de visão relacional 

na sua concepção original é 

um modelo estático que não 

considerou como a criação de 

valor e a captura de valor se 

comportavam ao longo dos 

tempos, desta forma os 

autores Dyer, Singh e 

Hesterly (2018), propuseram 

uma “lente dinâmica” no 

modelo de visão relacional 

para uma visão mais ampla 

para entender o que move a 

A Empresa F2, contratada de serviços, 

busca a transparência nas relações 

interorganizacionais com as empresas 

contratantes de serviços. E espera 

também que as relações cresçam ao longo 

do tempo, que não fique limitada ao 

contrato formal. Portanto as relações 

interorganizacionais são mais 

importantes para a geração de valor para 

a Empresa F2. Os autores Dyer, Singh e 

Hesterly (2018), argumentam que a lente 

dinâmica  no modelo de visão relacional 

poderá trazer uma visão mais ampla para 

4-Analisar de 

que maneira a 

capacidade 

relacional, nas 

dimensões 

identificadas, 

contribui com a 

geração de valor 

para os agentes 

do contrato B2B 

– contratado, 

contratante e 

clientes, 
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envolvido nesse momento. E aí você se 

predispõe a trazer para dentro da sua 

empresa para o seu negócio é um 

produto ou serviço que você precisa, 

porque você tá comprando e 

adquirindo; numa relação fria, 

unilateral - baseada simplesmente num 

contrato, sendo que deveria ser ao 

contrário, não é? Nós deveríamos estar 

trazendo a empresa ou serviço, é. é 

com toda uma abertura- fazendo uma 

festa, é...é... Anunciando e mostrando 

quem são os funcionários que aquela 

empresa vai interagir... e aonde você 

quer chegar. Ou seja, deveria ser uma 

relação humana e não relação técnica. 

E o que eu mais vejo hoje é aquilo que 

nós tínhamos que agregar valor, se 

perdendo com as contratações frias 

que estão acontecendo. 

cooperação para a criação de 

valor e terá como resultado a 

captura de valor (p.28 da 

dissertação). 

entender a cooperação para a criação de 

valor e terá como resultado a captura de 

valor. 

Business to 

Consumer 

(B2C). 

 

6- O que você 

espera de empresa 

de Contact 

Center? 

ET1: Eu espero que eles tenham a 

sensibilidade de resolver os meus 

problemas porque muitas vezes a gente 

tem um problema a gente ficar 

batendo, batendo... no problema 

batendo perde um tempo absurdo tem 

um retrabalho e no final das contas eles 

poderiam trabalhar como consultores, 

mas diz assim. 

 

ET1, mas porque você tá com esse 

problema deixa eu entrar aí e te ajudar 

a resolver esse problema porque eu 

sempre falo para a Empresa 

F1...numa dessa você vende um 

produto não é? Porque assim se você 

vende um produto então assim o que 

ainda as empresas estão nesta reação 

Segundo Dyer, Singh e 

Hesterly (2018), a 

perspectiva da “visão 

relacional” mostrou que as 

empresas criam valor nas 

alianças quando identificam 

parceiros com recursos 

complementares, quando 

criam altos níveis de 

confiança informal e 

compartilham conhecimento, 

fazendo também 

investimentos personalizados 

para o parceiro, (p.27 da 

dissertação). 

 

A visão dinâmica argumenta 

que a confiança e a boa 

A Empesa T1 acredita que a confiança é 

fundamental para poder desenvolver 

parcerias duradouras e que entendam a 

necessidade na venda de soluções por 

parte das empresas contratadas como a 

Empresa F1, principal fornecedora de 

serviços de Contact Center. Dyer, Singh 

e Hesterly (2018), sustentam que as 

empresas criam valor nas alianças quando 

identificam parceiros com recursos 

complementares, quando criam altos 

níveis de confiança informal e 

compartilham conhecimento, fazendo 

investimentos personalizados para o 

parceiro. 

 

Existe também uma insatisfação não 

profunda, quanto as tecnologias que estão 

3-Mapear o 

valor percebido 

em cada 

dimensão 

relacional, sob a 

ótica do 

contratante, seus 

clientes e dos 

fornecedores de 

serviços de 

Contact Centers; 
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né? Ela entra com uma consultoria e 

vende o produto ela não entrega 

serviço. O que você quer Chat? O que 

você quer telefonia? Tó... [...]. 

 

ET1: Eles entregam produto não 

entregam serviço... entrega o serviço 

que agrega valor né? Porque para 

mim o que agrega valor então, mas 

eu já tive uma consultoria é a pessoa 

chegar aqui fala assim bom eu sei 

como resolver esse problema tem um 

caminho mais fácil de fazer isso 

porque às vezes está dando volta ao 

mundo para resolver um pequeno 

problema que ele que tá de fora é 

muito fácil né? Quando a gente estava 

fora do problema é muito fácil de 

enxergar Então eu acho que faça as 

empresas prestadoras de serviço elas 

precisavam se atentar o que mais 

deveriam oferecer aos clientes. Vou te 

dar um exemplo porque o paralelo que 

o meu cliente queria? E até então... que 

ele ligasse eu atendesse rápido que eu 

resolvesse o problema dele. Hoje não é 

mais isso que ele quer... ele quer ele 

quer ...ligar ele quer ser muito bem 

atendido com pessoas capacitadas ele 

quer se sentir único e ele quer ter uma 

experiência memorável na minha no 

meu contato. No contato dele comigo 

ele não quer mais só que eu resolva o 

problema dele né? e eu acho que essa 

transformação as empresas mais 

atentas estão se mexendo para fazer, 

não é mais atendimento. Tem que ser 

uma experiência memorável... esta é a 

vontade, naturalmente 

tendem a aumentar durante o 

ciclo de vida da aliança e que 

podem resultar em 

complacência e excesso de 

inserção, tendo efeitos 

degenerativos no 

desempenho da aliança no 

final do ciclo de vida da 

aliança (DYER, SINGH e 

HESTERLY, 2018), (p.28 da 

dissertação). 
 

O modelo de visão relacional, 

com o uso da lente dinâmica 

proposta por Dyer, Singh e 

Hesterly (2018), analisa os 

recursos complementares e as 

suas interdependências destes 

mesmos recursos e se 

diferenciam na criação de 

valor, quanto aos ativos 

específicos desta relação e no 

compartilhamento do 

conhecimento das rotinas e 

da governança, (p.28). 

 

A perspectiva da “visão 

relacional” mostrou que as 

empresas criam valor nas 

alianças quando identificam 

parceiros com recursos 

complementares, quando 

criam altos níveis de 

confiança informal e 

compartilham conhecimento 

e fazem investimentos 

personalizados para o 

disponíveis e a real necessidade das 

aplicações destas tecnologias nos 

serviços de Contact Center, não somente 

pela Empresa F1 contratada, mas de uma 

forma geral pelas empresas no mercado. 

O entrevistado ET1 da Empresa T1, 

contratante, deseja mais ofertas de 

serviços que venham surpreender os seus 

clientes, como relatado na entrevista.  

Outra fonte como visão de valor para a 

Empresa T1 é o fato do entrevistado ET1, 

ter atuado como empreendedor em 

iniciativas de uma empresa de 

consultoria, sua visão é bastante clara da 

missão de uma empresa contratada para 

serviços, o acompanhamento das 

necessidades de novos serviços deveria 

ser uma constante nas relações 

interorganizacionais. Embora exista a 

confiança no principal executivo de 

contatos  da Empresa F1, contratada, 

muitas vezes o sentimento é de que esta 

empresa faz ofertas de produtos e não de 

serviços.  
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palavra da moda. Tem que ser uma 

experiência para você se você entrar 

em contato com a minha empresa.  

Agora e seus fornecedores estão atrás 

de mim não se atualizam nisso não 

vem me trazendo soluções 

diferenciadas eu fico para trás. 

 

ET1: Falam muito sobre Omnichannel 

eu nunca vi Sinceramente, fala assim 

ele entrou em qualquer canal até 

chegar ao humano e fala assim é sobre 

“Vacina da Gripe”... há olha 

Onófrio...boa tarde tudo bem? eu vi 

que você entrou aqui no site entrou no 

Chat, como que eu posso te ajudar na 

questão da vacina da gripe você tá com 

dúvida ainda? Isto é surpreender o 

cliente. Ele ficar bem aonde eu fui ele 

sabe que eu tô querendo não é? Mais... 

(pausa). 

 

ET1: Eu tinha que ligar para ele. Olha 

você entrou no site entrou no Chat... 

resolveram o seu problema? Tô aqui 

para resolver, como que eu posso te 

ajudar? isso seria encantamento isso 

seria uma experiência memorável. 

Agora fala isso com fornecedor. Está 

muito longe disso. 

parceiro (DYER; SINGH e 

HESTERLY, 2018), (p.28 da 

dissertação). 
 

6-O que é 

importante para 

um serviço 

Contact Center, 

como oferta para 

os seus 

clientes nas 

relações B2B e 

EF2: Eu acho que. Disponibilidade... 

Quando você fala de atendimento é 

Disponibilidade... Ela salta por que... é 

as pessoas e o processo de atendimento 

ele tem que tá ... Real time e full time. 

Então isso é um grande ponto. Ele tem 

que ser leve. Então ele tem que ser algo 

que realmente que permeie sem ser 

As relações 

interorganizacionais são 

passiveis na criação de valor 

entre empresas. Outros 

fatores tem a sua importância 

para o fortalecimento nas 

relações interorganizacionais 

criação da vantagem 

A Empresa F2 tem a expectativa da alta 

disponibilidade para os serviços 

contratados, serviços que possam atender 

aos clientes de forma simples e efetiva. A 

busca pela excelência é algo que deverá 

nortear todos os seus parceiros, portanto 

a troca de informações e conhecimentos 

interorganizacionais são fundamentais na 

4-Analisar de 

que maneira a 

capacidade 

relacional, nas 

dimensões 

identificadas, 

contribui com a 

geração de valor 
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também para os 

clientes finais das 

contratantes nas 

relações B2C? 

percebido – tudo aquilo que é 

percebido ele incomoda. É muita 

robotização incomoda. Muitos passos 

para você chegar a alguma coisa 

incomoda. Muita automatização 

incomoda. Então ele tem que ser leve 

é e ele tem que ser seguro. Porque nós 

estamos falando de informações de 

contato né? Eu acho que é isso que 

realmente... 

competitiva, confiança 

informal é um destes fatores 

importantes segundo os 

autores Garbarino e Johnson 

(1999) que acreditam que a 

confiança pode criar 

benefícios para os clientes, 

diminuindo o custo da 

transação – enfim, fomentar a 

lealdade do cliente ao 

relacionamento, (p.33 da 

dissertação). 

 

busca do melhor em processo de melhoria 

continua e também com o tempo a 

confiança nas relações. Garbarino e 

Johnson (1999), enfatizam sobre a 

confiança que poderá criar benefícios 

para os clientes, diminuindo o custo de 

transação, além de fomentar a lealdade 

dos clientes. 

 

 

  

para os agentes 

do contrato B2B 

– contratado, 

contratante e 

clientes, 

Business to 

Consumer 

(B2C). 

 

7- O que você 

espera de sua 

empresa 

prestadora de 

serviço de 

Contact Center, 

como oferta para 

os seus clientes 

finais? 

ET2: Bom o que a gente espera o 

termo é muito técnico “Up Time” que 

é o tempo que ele fica disponível né? 

Por mais que a gente saiba que tem 

máquinas pelo caminho aí , para mim 

é disponibilidade eu espero que 99% 

do tempo o serviço esteja disponível.  

P: Entendi... Alta disponibilidade 

né?Alta disponibilidade...  

ET2: disponibilidade. 

As relações 

interorganizacionais são 

passiveis na criação de valor 

entre empresas. Outros 

fatores tem a sua importância 

para o fortalecimento nas 

relações interorganizacionais 

criação da vantagem 

competitiva, confiança 

informal é um destes fatores 

importantes segundo os 

autores Garbarino e Johnson 

(1999) que acreditam que a 

confiança pode criar 

benefícios para os clientes, 

diminuindo o custo da 

transação – enfim, fomentar a 

lealdade do cliente ao 

relacionamento. 

 

Há portanto mudanças nas 

características dos 

relacionamentos 

interorganizacionais saindo 

da orientação tradicional das 

A Empresa T2 tem a expectativa da alta 

disponibilidade para os serviços 

contratados. A busca pela excelência é 

algo que deverá nortear as relações da 

com a Empresa T2,contratante com a sua 

Empresa F1, contratada. A busca pela 

melhoria continua e também a confiança 

que será construída ao longo do tempo 

por meio das relações. Garbarino e 

Johnson (1999) enfatizam sobre a 

confiança que poderá criar benefícios 

para os clientes. 

3-Mapear o 

valor percebido 

em cada 

dimensão 

relacional, sob a 

ótica do 

contratante, seus 

clientes e dos 

fornecedores de 

serviços de 

Contact Centers; 
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empresas como adversárias 

para nova orientação a 

parcerias, reduzindo a 

tradicional baixa 

dependência, desconfiança, 

competição e distanciamento 

para o modelo da alta 

dependência, confiança, 

agregação de valor para 

ambos os lados, alto 

envolvimento, poucas 

medidas de desempenho, 

assistência nos negócios além 

dos contratos formais 

(DAFT, 2008, p.173), (p.33 

da dissertação). 

 

De acordo com os autores 

Dyer, Singh, e Hesterly 

(2018) o grau de 

interdependência entre os 

recursos complementares dos 

parceiros influencia todos os 

aspectos da dinâmica da 

criação de valor, dos 

investimentos específicos em 

relação ao que os parceiros 

fazem, aos mecanismos de 

governança escolhido, para o 

padrão real da criação de 

valor da aliança, com baixa 

interdependência, 

conduzindo ao um padrão de 

criação de valor em forma de 

“U” e alta interdependência a 

um padrão em forma de “S”, 

(p.44 da dissertação). 
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8.1- Dos gestores 

do acordo 

(comercial, 

suporte e outros) / 

contrato (são os 

representantes das 

duas empresas) 

(B2B); 

 

EF2: Eu poderia dizer muito 

facilmente... Que a EmpresaT1 é uma 

empresa diferenciada e para mim 

empresas são pessoas né? Então eu 

falo empresa tô falando das pessoas 

que nesse momento compõem a 

empresa - amanhã se a pessoas saírem 

e entrarem outras, provavelmente essa 

relação tem a não ser a mesma pode ser 

melhor ou pior, mas não será a mesma. 

Então nesse momento com a Empresa 

T1 a relação ela é muito... ela... ela 

transpassa uma relação cliente-

fornecedor é uma relação de : é o que 

eu preciso e onde você pode me ajudar 

né? E é de duas mãos. Porque eu 

quando eu ajudo meu cliente eu não 

estou só ajudando ele, eu estou criando 

nele uma referência o  

Marketing vivo com. de indicação de 

proliferação daquele que eu fiz de 

bom. Então é uma mão de duas vias 

né? 

Capacidade de vinculação de 

clientes - criando e 

gerenciando relacionamentos 

próximos com o cliente. 

DAY, George, S (1994), 

(Quadro 9: Definições da 

capacidade relacional de 

acordo com diferentes 

perspectivas p.30 da 

dissertação). 
 

Outra visão com foco no 

relacionamento 

interorganizacional nos 

estudos dos autores 

Alejandro et al. (2011), foram 

explorados como o 

relacionamento de qualidade 

do gerente de contas 

(comercial) com o seu 

cliente, influencia a 

fidelidade deste mesmo 

cliente, no desempenho e 

percepções do valor do 

relacionamento. 

 

Parece que as interações entre 

clientes e funcionários de 

contato, como gerentes de 

contas, nas suas relações de 

negócios são uma fonte de 

diferenciação na qualidade do 

relacionamento percebido 

pelo cliente, isso pode ser 

particularmente verdadeiro 

quando as discussões focam 

exclusivamente no produto e 

preço e não são suficientes 

A Empresa F2, contratada da Empresa 

T1, contratante tem excelente experiência 

no fornecimento de serviços com muita 

proximidade dos seus principais 

executivos nas relações 

interorganizacionais. Segundo o relato do 

entrevistado da Empresa F2, a relação de 

confiança, construída pela forma simples 

e participativa das empresas traz ganhos 

substanciais para todos. E o principal 

ganho da Empresa F2 é as referencias que 

poderão trazer novos clientes para a 

carteira de negócios da Empresa F2. 

Alejandro et al. (2011), argumentam que 

a qualidade do relacionamento do gerente 

de contas com o cliente, influencia  na 

fidelidade deste mesmo cliente. As 

relações de negócios parecem influenciar 

na qualidade do relacionamento 

percebido pelo cliente. 

4-Analisar de 

que maneira a 

capacidade 

relacional, nas 

dimensões 

identificadas, 

contribui com a 

geração de valor 

para os agentes 

do contrato B2B 

– contratado, 

contratante e 

clientes, 

Business to 

Consumer 

(B2C). 
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para conquistar o negócio de 

um cliente (ALEJANDRO et 

al, 2011), (p.40 da 

dissertação). 

8.2- Da 

contratante de 

serviços para os 

clientes de sua 

empresa (B2C), 

os serviços são 

alinhados com a 

ótica no cliente 

final também pela 

sua empresa 

(contratada)? 

 

EF2: Eu não chego na  ponta direto. 

Eu não tenho este contato na ponta ( 

B2C).  

Diretamente eu não tenho esse contato 

na ponta o que a gente tem muito 

pouco é a informação de como que 

esse serviço que nós entregamos ele 

chega para o cliente. E isso faz com 

que a gente inclusive participe de 

decisões - do tipo: Olha se você é 

conduzir esta ligação para o cliente de 

uma forma diferente você vai ter por 

parte dele uma aceitação melhor, ou se 

você fizer isso de uma forma menos 

robotizada você vai ter um cliente mais 

assíduo a você. Então nós 

participamos mas quando o mercado é 

B2B a decisão do B2C lá na ponta 

acaba sendo da contratante. 

A relação e contribuição é 

semelhante a entrevista da 

Empresa 3, que classifica  o 

fornecedor como meio e não 

o fim nas relações 

interorganizacionais, nas 

relações B2C das empresas 

contratantes de serviços de 

Contact Center. 

 

De acordo com os autores 

Dyer, Singh, e Hesterly 

(2018) o grau de 

interdependência entre os 

recursos complementares dos 

parceiros influencia todos os 

aspectos da dinâmica da 

criação de valor, dos 

investimentos específicos em 

relação ao que os parceiros 

fazem, aos mecanismos de 

governança escolhido, para o 

padrão real da criação de 

valor da aliança, com baixa 

interdependência, 

conduzindo ao um padrão de 

criação de valor em forma de 

“U” e alta interdependência a 

um padrão em forma de “S”, 

(p.44 da dissertação). 

 

 

 

A Empresa F2, contratada não tem 

participação na construção das soluções e 

os impactos decorrentes nas relações 

B2C, e esta posição é a mesma relatada 

em entrevista pelo executivo E3 da 

Empresa T2 da presente dissertação. De 

qualquer forma a solução estruturada pela 

Empresa F2 no atendimento as 

expectativas da Empresa T2, contratante 

tem percentual não definido em sua 

construção componentes importantes 

para o atendimento na ponta no B2C. 

Dyer, Singh e Hesterly (2018), defendem 

que o grau de interdependência entre os 

recursos complementares dos parceiros 

influencia todos os aspectos da dinâmica 

da criação de valor, dos investimentos 

específicos em relação ao que os 

parceiros fazem. O grau de 

interdependência no caso em estudo da 

Empresa 4 é  de baixa interdependência, 

no padrão “U”. 

4-Analisar de 

que maneira a 

capacidade 

relacional, nas 

dimensões 

identificadas, 

contribui com a 

geração de valor 

para os agentes 

do contrato B2B 

– contratado, 

contratante e 

clientes, 

Business to 

Consumer 

(B2C). 
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8.3- O quanto o 

relacionamento 

entre as empresas 

é um fator 

competitivo para 

sua empresa (a 

contratante)? 

Explique: 

 

EF2: É para mim ele é essencial. É 

como eu não tenho um produto mais 

barato, meu produto se eu for compara 

com outros Em alguns momentos eu 

sou um pouco mais caro ou se 

comparar outra linha sou muito mais 

barato, por exemplo, uma CISCO uma 

AVAYA... Enfim, mas o que me 

diferencia é eu poder estar perto do 

cliente e ter abertura suficiente para 

conseguir mostrar para ele valor 

agregado dentro daquele que eu 

forneço. E valor agregado para mim 

aquilo o que ele percebe usa. A. se eu 

tô vendendo uma impressora com 

qualidade de gráfica e o meu cliente só 

precisa imprimir um relatório Aquele 

valor agregado não é percebido e não é 

usado. Então ele passa não ser o valor 

agregado. Então quando eu chego para 

o cliente e tenho a abertura para poder 

demonstrar o valor agregado do 

produto ou serviço tem e ele realmente 

percebe; eu consigo fazer com que o 

meu produto permeie melhor dentro da 

empresa dele. 

A perspectiva da “visão 

relacional” mostrou que as 

empresas criam valor nas 

alianças quando identificam 

parceiros com recursos 

complementares, quando 

criam altos níveis de 

confiança informal e 

compartilham conhecimento 

e fazem investimentos 

personalizados para o 

parceiro (DYER; SINGH e 

HESTERLY, 2018), (p.28 da 

dissertação). 

 

O valor identificado e 

capturado terá sentido pelo 

equilíbrio das alianças entre 

os parceiros e segundo os 

autores Alejandro et al (2011) 

argumentam que o ambiente 

institucional desempenha um 

papel fundamental no 

equilíbrio do influência da 

empresa e / ou da equipe 

sobre o relacionamento e 

resultados o que vem 

corroborar com a possível 

formação de alianças fortes 

com o uso de recursos 

complementares e altos 

níveis de confiança informal 

com o seus parceiros, (p.28 

da dissertação). 

 

Portanto além da geração, 

captação de valor e dos 

recursos intangíveis as 

As observações são semelhantes do caso 

da entrevista E1(contratada), com o 

fornecedor de serviços, que diz que a 

proximidade junto ao cliente é seu 

diferencial competitivo é fundamental. 

A Empresa F2 a importância e geração de 

valor não está presente no contrato formal 

das empresas a proximidade dos 

principais executivos na gestão da conta 

do cliente é fundamental para a Empresa 

F2 o quanto o serviço é atendido e usado 

e é percebido. 

Alejandro et al. (2011), destaca que o 

valor identificado e capturado terá 

sentido pelo equilíbrio das alianças entre 

os parceiros. 
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capacidades relacionais são 

úteis para desenvolver 

relacionamentos 

interorganizacionais 

produtivos e geradores de 

riqueza para ambas as partes, 

para que possam perdurar ao 

longo do tempo (BRITO et al, 

2017), (p.28 da dissertação). 

9- Que tipo de 

relação você 

deseja que seu 

parceiro 

desenvolva com 

seus clientes 

finais? 

ET2: No meu caso nenhuma!  

P: Não espera nada dele não é?  

E3: Não, porque está sendo apenas 

uma ponte para eu chegar até o 

cliente final. Eu preciso do meio e 

não o fim né? É um serviço. 

 

A tecnologia, apesar de ser 

um recurso importante para 

as empresas, potencialmente 

fonte de vantagem 

competitiva (BALARINE, 

2002), é mais facilmente 

imitada quando disponível 

para compra no mercado 

(BARNEY, 1991).  

As tecnologias voltadas 

aos serviços de Contact 

Center podem ser detentoras 

de patentes (BOGART, 2000; 

2001; FISHER; JENSEN; 

REIMAN, 2003), no entanto, 

esta proteção tem um 

horizonte finito.  

Outras tecnologias 

utilizadas em Contact 

Centers estão disponíveis no 

mercado, e não são 

tecnologias avançadas e 

diferenciadas, portanto, não 

garantem posição 

competitiva às empresas 

desta área por um longo 

período de tempo 

(PETERAF; BARNEY, 

2003).  

A Empresa T2, contratante não considera 

importante a visão que a Empresa F1, 

contratada deveria ter ou mesmo da sua 

preocupação com o cliente na ponta na 

relação B2C da Empresa 3, contratante. O 

grupo onde está inserida a Empresa T2, 

tem empresas de tecnologia que podem a 

qualquer momento atender internamente 

a Empresa T2 como empresa parceira do 

mesmo grupo de empresas. Desta forma a 

Empresa T2 poderá ser substituída, em 

razão das tecnologias não dominantes e 

exclusiva no mercado. Embora tenha 

confiança na Empresa F1, fornecedora e 

aprova o modelo de parceira e das 

relações interorganizacionais. As 

tecnologias e serviços do setor de Contact 

Center são facilmente imitada quando 

disponível no mercado (BARNEY, 

1991). 

2-Conhecer as 

características 

(dimensões) das 

relações 

interorganizacio

nais que 

contribuem, ou 

não, para a 

geração de valor 

para as partes. 
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Os fatores de competitividade 

capazes de gerar maior valor 

econômico (ZUBAC; 

HUBBARD, 2010) para as 

empresas de Contact Centers 

não estão centrados em 

volume de atendentes (PAs), 

tampouco nas tecnologias de 

atendimento, (p.26 da 

dissertação). 

 

As empresas que combinam 

recursos de maneiras únicas 

podem obter uma vantagem 

sobre as empresas 

concorrentes que não podem 

ou não estão dispostas a fazê-

lo (DYER; SINGH, 1998), 

(p.33 da dissertação). 

 

De acordo com os autores 

Dyer, Singh, e Hesterly 

(2018) o grau de 

interdependência entre os 

recursos complementares dos 

parceiros influencia todos os 

aspectos da dinâmica da 

criação de valor, dos 

investimentos específicos em 

relação ao que os parceiros 

fazem aos mecanismos de 

governança escolhido, para o 

padrão real da criação de 

valor da aliança, com baixa 

interdependência, 

conduzindo ao um padrão de 

criação de valor em forma de 

“U” e alta interdependência a 
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um padrão em forma de “S”, 

(p.44 da dissertação). 

 

9- Qual o valor 

percebido “para 

sua empresa” com 

o contrato de 

serviços de 

Contact Center? 

EF2: Tem um valor...  

P: Você consegue perceber esse valor?  

EF2: Muito... Muito.  

 

De acordo com os autores 

Dyer, Singh, e Hesterly 

(2018) o grau de 

interdependência entre os 

recursos complementares dos 

parceiros influencia todos os 

aspectos da dinâmica da 

criação de valor, dos 

investimentos específicos em 

relação ao que os parceiros 

fazem, aos mecanismos de 

governança escolhido, para o 

padrão real da criação de 

valor da aliança, com baixa 

interdependência, 

conduzindo ao um padrão de 

criação de valor em forma de 

“U” e alta interdependência a 

um padrão em forma de “S”, 

(p.44 da dissertação). 

 

A Empresa F2, contratada percebe valor, 

mas não conseguiu especificar. A mesma 

identifica como “relações” que podem 

trazer, como historicamente tem atendido 

- em referências para novos negócios. 

4-Analisar de 

que maneira a 

capacidade 

relacional, nas 

dimensões 

identificadas, 

contribui com a 

geração de valor 

para os agentes 

do contrato B2B 

– contratado, 

contratante e 

clientes, 

Business to 

Consumer 

(B2C). 

 

10- Deste valor 

percebido o 

quanto você 

reverte em ganho 

monetário” 

(captura)?  

 

EF2: Quando se fala de Contact 

Center o meu produto é o coração do 

Contact Center... É o Contact Center 

não existe se não tiver um produto 

igual ao meu não é? Ele não consegue 

fazer simplesmente o puxar o telefone 

do gancho. Porque ele não vai 

conseguir fazer nada. Então desde o 

simples fato de atender o cliente até o 

fato de oferecer um produto, pesquisar 

um produto, fazer uma ligação de 

retorno é... Guardar essas informações, 

gravar as informações. Tudo isso é 

essencial para um Call Center. Então 

A perspectiva da “visão 

relacional” mostrou que as 

empresas criam valor nas 

alianças quando identificam 

parceiros com recursos 

complementares, quando 

criam altos níveis de 

confiança informal e 

compartilham conhecimento 

e fazem investimentos 

personalizados para o 

parceiro (DYER; SINGH e 

HESTERLY, 2018), (p.28 da 

dissertação). 

A Empresa F2, enfatiza o processo de 

personalização dos serviços para atender 

as expectativas da Empresa T1, 

contratante dos seus serviços, como valor 

único, o que ele chama de coração do 

Contact Center.Day e Van Den Van Den 

Bulte (2002), defendem que as 

capacidades relacionais poderão vir das 

combinações  e alinhamentos de alianças 

estratégias  interfirmas, ou mesmo da 

sustentação de inovações que as empresas 

tem como algo inimitável em parceria ou 

mesmo de forma individual. 

4-Analisar de 

que maneira a 

capacidade 

relacional, nas 

dimensões 

identificadas, 

contribui com a 

geração de valor 

para os agentes 

do contrato B2B 

– contratado, 

contratante e 

clientes, 

Business to 
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que eu vendo para um Call Center é o 

coração do que o paciente precisa. 

P: É... E dando continuidade nas 

características das relações 

interorganizacionais né? É... Você 

falou muito bem sobre o valor 

percebido e deste valor percebido o 

quanto você reverte em ganhos 

Monetários? É possível você medir 

isso? Capturar de uma forma 

monetária? 

EF2: Como assim? 

P: Transformar é... Essa sua relação, 

pelo que eu entendi... Que você 

oferece para ele é algo... Faz toda a 

diferença para o mercado, é algo 

bastante customizado, algo dedicado... 

Não é? Você consegue... Quando você 

faz esse serviço... medir que te traz de 

ganho por ter esta diferenciação no 

mercado? 

EF2: Para mim ou para meu cliente? 

P: Para você. 

EF2: Então é...  

P: Sei que é difícil medir...  

EF2: É difícil... Por que é assim: 

Quando eu entrego um serviço para o 

cliente do meu cliente sejam Call 

Center ou uma área de atendimento é... 

Ele tem um gasto com isso. Então ele 

me paga por isso. Esse valor que ele 

me paga é um percentual pequeno em 

relação ao valor que ele ganha. Porque 

ele tem obviamente que ter a receita 

dele e o lucro dele. Esse valor que eu 

gero para ele... Esse valor que ele me 

paga e que eu gero é muito menos do 

 

Estudiosos neste tema 

mostram que estas 

capacidades poderão vir das 

combinações e alinhamentos 

de alianças estratégias 

interfirmas, ou mesmo da 

sustentação de inovações que 

as empresas têm como algo 

inimitável em parceria ou 

mesmo de forma individual. 

Estes recursos são de 

interesse dos pesquisadores 

das organizações em temas 

que retratam a importância 

destas capacidades 

relacionais (Relational 

Capabilities) e poderão 

moldar e governar as 

parcerias nas relações 

interorganizacionais, além de 

aumentar a proximidade dos 

clientes (DAY e VAN DEN 

BULTE, 2002), (p.29 da 

dissertação). 

 

O valor identificado e 

capturado terá sentido pelo 

equilíbrio das alianças entre 

os parceiros e segundo os 

autores Alejandro et al (2011) 

argumentam que o ambiente 

institucional desempenha um 

papel fundamental no 

equilíbrio do influência da 

empresa e / ou da equipe 

sobre o relacionamento e 

resultados o que vem 

Consumer 

(B2C). 
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que eu poderia estar cobrando lá no 

final.  

P: Entendo.  

EF2: Porém o fator de atendimento ele 

tem vários outros fornecedores no 

processo envolvido. Mas o que 

acontece e que dentro daquilo que eu 

cobro e do valor que eu recebo, eu só 

consigo receber mais quando eu 

consigo quando meu cliente cresce. 

Então o meu crescimento exponencial. 

Ele cresce paralelamente ao meu 

cliente. E aí esse valor percebido ele 

aumenta só em proporção.  
P: Entendi.  

EF2: Eu não eu não consigo medir ou 

não consigo ter de volta, quando esse 

meu produto ou serviço ele gera mais 

valor agregado e não volta na mesma 

proporção. Ou seja, ele é linear; eu 

entreguei um produto ou serviço ele 

usa aquilo, e se ele tiver mais ganho eu 

não ganho em relação a isso.  

P: Tá claro... Tá claro... 

corroborar com a possível 

formação de alianças fortes 

com o uso de recursos 

complementares e altos 

níveis de confiança informal 

com o seus parceiros, (p.28 

da dissertação). 
 

Portanto além da geração, 

captação de valor e dos 

recursos intangíveis as 

capacidades relacionais são 

úteis para desenvolver 

relacionamentos 

interorganizacionais 

produtivos e geradores de 

riqueza para ambas as partes, 

para que possam perdurar ao 

longo do tempo (BRITO et al, 

2017), (p.28 da dissertação). 

10- Como você 

analisa o 

relacionamento 

entre sua empresa 

e a contratada de 

serviço de 

Contact Center, 

sob as seguintes 

perspectivas: 

10.1-Dos gestores 

do acordo / 

contrato (são os 

representantes das 

ET2: É uma relação boa no caso do 

contrato que a gente fez com a 

Empresa um... como ...tanto os 

diretores do nosso lado como os 

diretores do lado da contratada, antes 

de fazer qualquer tipo de negócio né? 

Como de costume a gente faz é 

elencado três empresas aí para a gente 

medir né? A evolução dela o 

que ela tem para oferecer, muitas vezes 

a gente conhece os diretores né? 

Comercial das empresas e então a 

gente ... pensa assim: será que este cara 

Capacidade de vinculação de 

clientes - criando e 

gerenciando relacionamentos 

próximos com o cliente. 

DAY, George, S (1994), 

(Quadro 9: Definições da 

capacidade relacional de 

acordo com diferentes 

perspectivas p.30 da 

dissertação). 

 

De acordo com os autores 

Dyer, Singh, e Hesterly 

(2018) o grau de 

A Empresa T2 tem como procedimentos 

internos para a seleção e escolha de 

empresas fornecedoras de serviços o 

sistema de RFP (Request For Proposal), 

e no final selecionam 3 empresas como 

short list, a escolha final é feita por meio 

de um comitê especial. Um dos 

indicadores elimina empresas não 

idôneas e também com pouco tempo de 

atuação no mercado. Tem muita 

consideração pela Empresa F1, 

contratada, onde destaca a importãncia   

do relacionamento construído ao longo 

do tempo, e a confiança conquistada, pelo 

2-Conhecer as 

características 

(dimensões) das 

relações 

interorganizacio

nais que 

contribuem, ou 

não, para a 

geração de valor 

para as partes. 
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duas empresas) 

(B2B); 

 

tem condições de arcar com aquilo que 

ele está falando no 

contrato? Porque não é só o papel né? 

Tudo que der de errado aqui eu estou 

transportando para o meu 

cliente final. Então não é só um objeto 

que a gente está contratando. Tem a 

parte do relacionamento com 

os contratados. Por mais que ele tenha 

um serviço ótimo vem aqui um diretor 

totalmente despreparado e 

a gente vê que não é o perfil, a gente 

acaba não contratando. Ao contrário 

que aconteceu com a Empresa 

1(contratada) não é? a gente tem o 

Gestor da Empresa 1(contratada) que a 

gente tem uma confiança, o 

posicionamento dele ó a gente tem o 

produto para lançar, que a gente 

pretende lançar, pretende ver isso 

...isso... Foram muitos, pode-se dizer 

participativos... E o meu produto era 

muito diferente dos outros 

Contact Centers...praticamente 

criaram um produto paralelo para me 

atender. A relação vamos dizer ...é 

a melhor possível com os gestores aí. 

interdependência entre os 

recursos complementares dos 

parceiros influencia todos os 

aspectos da dinâmica da 

criação de valor, dos 

investimentos específicos em 

relação ao que os parceiros 

fazem, aos mecanismos de 

governança escolhido, para o 

padrão real da criação de 

valor da aliança, com baixa 

interdependência, 

conduzindo ao um padrão de 

criação de valor em forma de 

“U” e alta interdependência a 

um padrão em forma de “S”, 

(p.44 da dissertação). 

 

grande trabalho na solução e ofertas de 

serviços, customizados e acompanhados 

de forma constante e de qualidade da 

Empresa T1, contratada. Dyer, Singh e 

Hesterly (2018), argumentam sobre o 

grau de interdependência que poderá 

existir nas relações interorganizacionais, 

classificados em dois diferentes graus de 

interdependências, com grau mais 

elevado de interdependência a curva “S” 

e da de baixa interdependência que 

caracteriza relacionamentos 

interorganizacionais com a curva “U”. No 

caso especifico da Empresa F2 o grau 

interdependência é classificado como 

curva “S” de alta interdependência. 

11- Quais outros 

tipos de “valor 

você captura” da 

relação com a 

contratante de 

serviços de 

Contact Center? 

 

EF2: Eu acho... Que tem o valor... 

Além do financeiro né envolvido?  

P: Isso.  

EF2: Existe o valor da cumplicidade, 

da empatia dá, existe o valor social 

envolvido né?  

P: Social...  

EF2: Você quando tem um serviço 

que você ajuda as pessoas na área 

médica a receber informações de 

exames a se prepararem para exames 

A teoria que trata da visão 

relacional (Relational View) 

dos autores Dyer e Singh 

(1998), traz quatro tópicos 

determinantes na busca pela 

vantagem competitiva 

interorganizacional os Ativos 

Específicos Relacionais: 

Rotinas de 

Compartilhamento de 

Conhecimento; Recursos e 

A Empresa F2 identifica outros valores de 

naturezas  intangíveis, como a 

cumplicidade, empatia e valor social. A 

resposta rápida e certeira para os seus 

clientes no atendimento ao setor de saúde, 

como o exemplo da preocupação da 

Empresa T1, contratante dos serviços da 

Empresa F2. Dyer e Sing (1998), 

destacam quatro tópicos determinantes na 

busca de vantagem competitiva 

interorganizacional como ativos 

3-Mapear o 

valor percebido 

em cada 

dimensão 

relacional, sob a 

ótica do 

contratante, seus 

clientes e dos 

fornecedores de 

serviços de 

Contact Centers; 
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ou não se esquecer de fazer uma 

consulta de um ato social envolvido, 

que o lado de você ajudar as pessoas a 

se sentirem melhor a resolverem seus 

problemas a se manterem saudáveis, é 

lados social também é significativo.  

P: Não tem dúvida. É... Desse valor 

percebido o quanto você reverte em 

ganho monetário para, aí no caso da 

contratante. Você consegue medir 

isso? Acho que é difícil não é?  

EF2: É difícil porque eu diria. Eu vou 

te falar uma coisa mais empírica que 

assim: do valor que eu gero no cliente 

eu acredito que 20% disso me 

retorna... Em indicações e 

recomendações.  

P: Sei... Referencias não é?  

EF2: É... Então... São as referências... 

Eu acabo fechando novos negócio 

dentro desse faturamento de 11 

milhões. Baseado no que eu retorno do 

trabalho bem feito que eu faço nos 

meus clientes. Então esse é um retorno 

que ele me dá também. 

Capacidades 

Complementares e 

Governança Efetiva. 

Com base nestes tópicos da 

teoria da visão relacional - os 

estudos segundo Dyer e 

Singh (1998) explicam as 

relações de trocas entre 

empresas e da evidência e 

importância do “valor” que 

poderá ser criado desses 

relacionamentos, enfatizando 

que a Visão Relacional nestas 

alianças ou parcerias terão 

sustentação com ganhos 

mútuos, fruto destes 

relacionamentos, (p.27 da 

dissertação). 
 

O valor identificado e 

capturado terá sentido pelo 

equilíbrio das alianças entre 

os parceiros e segundo os 

autores Alejandro et al (2011) 

argumentam que o ambiente 

institucional desempenha um 

papel fundamental no 

equilíbrio do influência da 

empresa e / ou da equipe 

sobre o relacionamento e 

resultados o que vem 

corroborar com a possível 

formação de alianças fortes 

com o uso de recursos 

complementares e altos 

níveis de confiança informal 

com o seus parceiros, (p.28 

da dissertação). 

específicos; rotinas de 

compartilhamento,; recursos e 

capacidades complementares e 

governança efetiva. No caso especifico da 

Empresa 4, as rotinas de 

compartilhamento de conhecimento e 

capacidades complementares, além da 

governança efetiva são os componentes 

essenciais do relacionamento 

interorganizacional pratico na aliança das 

Empresas 4 e 2. 
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12- Qual o valor 

percebido “para o 

parceiro de 

Contact Center” 

com o contrato de 

serviços que ele 

tem com você? 

EF2: Bom... Perceber que tá com 

problema fácil, tem uma área de 

sustentação e suporte.  

P: É.  

EF2: É quando o cliente liga 

reclamando... Né? Isso é muito é muito 

rápido né?  

P: Não demora muito né?  

EF2: É... Uma área de serviço diria 

que são... é menos de 5 minutos para 

eu saber se estou com problema ou 

não. Então essa percepção é muito 

rápida para mim. ´E depois você 

comentou um outro ponto da pergunta 

qual foi?  

P: E quais são os riscos? 

EF2: A o risco é perder o cliente né? É 

eu trabalho num tipo de serviço que ele 

é muito sensível que é como você vê... 

Eu te disse que o meu produto ou 

serviço ele é o coração do meu cliente 

de Call Center e atendimento. Quando 

o meu produto tem problema o meu 

cliente é afetado diretamente né? Nas 

dimensões maiores que ele tem de 

qualidade. Isso faz com que ele 

questione o meu produto e serviço. 

Então se eu parar um Call Center por 

três vezes... Com certeza eu não vou 

manter este contrato. Então eu não 

posso parar, eu não posso ter 

problema. E eu tenho que ter o nível de 

suporte é... Para resolver situações ou 

incidentes simples é... De uma forma 

não muito rápida. Porque o meu cliente 

só usa o meu serviço quando cliente 

dele aciona ele. Então não é uma 

fabrica onde estou produzindo um 

A perspectiva da “visão 

relacional” mostrou que as 

empresas criam valor nas 

alianças quando identificam 

parceiros com recursos 

complementares, quando 

criam altos níveis de 

confiança informal e 

compartilham conhecimento 

e fazem investimentos 

personalizados para o 

parceiro (DYER; SINGH e 

HESTERLY, 2018). 

(p.28 da dissertação). 

 

A Empresa F2 considera o sistema 

implantado na Empresa 2 contratante dos 

seus serviços como o “coração” do 

Contact Center, não pode falhar  e não 

pode parar um minuto sequer. Segundo o 

executivo EF2 da Empresa F2 contratada 

os sistema quando tem problemas, ele 

será acionado de imediato. O risco é 

bastante alto para a perda do cliente, 

portanto o sistema da Empresa F2 não 

pode dar problemas por conta da perda 

inclusive do contrato de serviços. Dyer, 

Singh e Hesterly (2018) sustentam que a 

perspectiva da visão relacional mostrou 

que as empresas criam valor nas alianças 

quando identificam parceiros com 

recursos complementares. 

3-Mapear o 

valor percebido 

em cada 

dimensão 

relacional, sob a 

ótica do 

contratante, seus 

clientes e dos 

fornecedores de 

serviços de 

Contact Centers; 
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produto que algum momento vai 

chegar para o cliente não é? É se já 

estou com o cliente com o produto na 

mão precisando usar e é onde o meu 

produto né? Dá problema... Então é 

muito fácil perceber e o risco é perder 

o contrato. 

14- Quais outros 

tipos de valor que 

você captura da 

relação com a 

prestadora 

(contratada) de 

serviços de 

Contact Center? 

 

ET2: Olha cara eu acho valor...  

P: Valor não monetário.  

ET2: Valor sentimental?  

P: Pode ser monetário até existe uma 

expressão no mercado que diz. 

Cliente agrega mais valor... E não 

agrega valor aí a tua pergunta: o que é 

que agrega valor? Às vezes não dá 

para eu falar não é? Então... Essa 

relação andou. Você tá vendendo 

mais. Tem uso e satisfação aumentada 

é difícil mensurar né?  

ET2: É algo mensurado né? Bom ela 

me agregar valor no sentido de me dar 

recurso onde eu consigo ter o 

sentimento do cliente e o feedback dele 

lá. Se ele gostou ou não do 

atendimento, gostou não do 

atendimento prestado se eu atendi em 

tempo hábil. Então tem soluções que 

eu consigo mensurar isso. Então ele 

agrega valor no sentido de avaliar a 

solução do meu suporte. 

A perspectiva da “visão 

relacional” mostrou que as 

empresas criam valor nas 

alianças quando identificam 

parceiros com recursos 

complementares, quando 

criam altos níveis de 

confiança informal e 

compartilham conhecimento 

e fazem investimentos 

personalizados para o 

parceiro (DYER; SINGH e 

HESTERLY, 2018). 

(p.28 da dissertação). 

 

A EmpresaT2, contratante identifica que 

existem outros valores, além do 

monetário nas suas relações como a 

Empresa F1 contratada, como o exemplo 

do feedback, no atendimento, tempo de 

atendimento. E desta forma a Empresa T2 

consegue em alguns serviços medir. 

 A perspectiva da visão relacional 

mostrou, segundo Dyer, Singh e Hesterly 

(2018) que as empresas criam valor nas 

alianças quando identificam parceiros 

com recursos complementares quando 

criam altos níveis de confiança informal. 

3-Mapear o 

valor percebido 

em cada 

dimensão 

relacional, sob a 

ótica do 

contratante, seus 

clientes e dos 

fornecedores de 

serviços de 

Contact Centers; 

 

14- O que você 

considera um bom 

parceiro E como 

você mede essa 

relação de 

parceria? 

Confiança, 

oportunismo, 

EF2: Eu acho que um bom parceiro. É 

o parceiro transparente é o parceiro é... 

é... Agregador é aquele parceiro que 

chama você para compor com ele- 

solução de uma necessidade que ele 

tem. Quando o parceiro chega para 

você com a decisão pronta do que ele 

quer, ele tira de você a possibilidade de 

Capacidade de vinculação de 

clientes - criando e 

gerenciando relacionamentos 

próximos com o cliente. 

DAY, George, S (1994), 

(Quadro 9: Definições da 

capacidade relacional de 

acordo com diferentes 

A Empresa F2, contratada, considera a 

transparência nas relações 

interorganizacionais com fator 

determinante, além dos fatores como 

parceiro agregador que contribui para os 

processos de melhorias dos serviços. Um 

indicador que não é esperado é quando o 

parceiro  já chega com a solução pronta 

3-Mapear o 

valor percebido 

em cada 

dimensão 

relacional, sob a 

ótica do 

contratante, seus 

clientes e dos 
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reputação e 

outras...) 

você agregar valor naquela decisão. 

Quando o parceiro chega para você te 

trazendo uma necessidade ou um 

problema a ser resolvido ele dá a você 

plenas condições de participar da 

decisão. Então eu julgo um parceiro 

bom àquele que envolve você na 

necessidade no problema dele, e dá a 

você de ter a possibilidade de ajuda-lo 

na construção da solução. Esse é o 

melhor parceiro. 

perspectivas p.30 da 

dissertação). 
 

Competência de integração 

do cliente como uma 

combinação de subdimensões 

de configuração de processo, 

comunicação e controle 

JACOB, Frank (2006), 

(Quadro 9: Definições da 

capacidade relacional de 

acordo com diferentes 

perspectivas p.30 da 

dissertação). 

sem que exista a participação mútua na 

construção do serviço. Jacob, Frank 

(2006), enfatiza a competência de 

integração do cliente como uma 

combinação  de subdimensões de 

processo , comunicação e controle como 

pontos importantes para as relações 

interorganizacionais. 

fornecedores de 

serviços de 

Contact Centers; 

 

16- Sua empresa é 

capaz de se 

manter no 

mercado sem as 

suas parcerias ou 

alianças? Se sim 

como esse 

processo se dá na 

sua empresa? 

ET2: Na verdade é assim os papéis 

estão bem definidos né? o que é lado 

da contratada tem responsabilidade eu 

tenho responsabilidade, mas é a 

implantação a gente teve que definir 

isso, junto com a equipe e a parceira 

né? Eu preciso criar isso do meu lado. 

Mandar tal informação para você 

concatenar com essa e entregar para o 

cliente final. Se ele está devendo. Você 

entregar para o cliente final se ele tá 

devendo ele tá pagando então é uma 

integração aí, fazendo esse tipo de 

correlação, mas demais ...não vejo não 

vejo nada. É vejo dessa maneira não 

sei se eu conseguia responder 

adequadamente essa aí. 

De acordo com os autores 

Dyer, Singh, e Hesterly 

(2018) o grau de 

interdependência entre os 

recursos complementares dos 

parceiros influencia todos os 

aspectos da dinâmica da 

criação de valor, dos 

investimentos específicos em 

relação ao que os parceiros 

fazem, aos mecanismos de 

governança escolhido, para o 

padrão real da criação de 

valor da aliança, com baixa 

interdependência, 

conduzindo ao um padrão de 

criação de valor em forma de 

“U” e alta interdependência a 

um padrão em forma de “S”, 

(p.44 da dissertação). 

A Empresa T2, argumenta que é possível 

sim se manter no mercado sem a Empresa 

F1, contratada, embora sempre tenhamos 

perdas. Mas segundo o executivo 

entrevistado E3 da Empresa T2, sempre 

uma rescisão de contrato de serviços tem 

algum dano. A alta ou baixa 

interdependências dos recursos 

complementares definem segundo Dyer, 

Singh e Hesterly o padrão rela de criação 

de valor , portanto neste caso especifico é 

entendido na entrevista que o grau de 

interdependência classificado para a 

Empresa T2, contratante com a Empresa 

F1 contratada é do modelo da curva “U” 

de baixa interdependência. 

4-Analisar de 

que maneira a 

capacidade 

relacional, nas 

dimensões 

identificadas, 

contribui com a 

geração de valor 

para os agentes 

do contrato B2B 

– contratado, 

contratante e 

clientes, 

Business to 

Consumer 

(B2C). 

 

18- Quais os 

fatores que 

facilitam o 

mesmo dificultam 

ET2: Realmente o que facilita ou 

dificulta a relação hoje e o que 

dificulta é a segurança da informação 

eu hoje eu acho que é algo que 

Segundo Dyer; Singh (1998) 

a capacidade relacional o 

pressuposto implícito por trás 

da relação entre a experiência 

O dilema da confidencialidade dos dados 

versus a necessidade de informar aos 

clientes, preocupa as operações da 

Empresa T2, contratante de serviços da 

3-Mapear o 

valor percebido 

em cada 

dimensão 
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a relação 

interorganizacion

al entre a sua 

empresa e o 

parceiro de 

negócio de 

Contact Center? 

 

dificulta qualquer empresa. Então tem 

que ter cuidado... Tem que ter cuidado 

com dado, mas é assim eles precisam 

do dado para conseguir agregar valor 

para o cliente final. 

de aliança e o sucesso é que 

existem efeitos de 

aprendizagem que permitem 

às empresas desenvolver uma 

“capacidade relacional”. 

 

Empresa F1 da presente dissertação. A 

alta disponibilidade da informação torna 

a Empresa 3, competitiva no mercado em 

que atua.Dyer e Singh (1998), sustentam 

que a capacidade relacional trabalha o 

pressuposto implícito por trás da relação 

entre a experiência de aliança e o sucesso 

nos processos de aprendizagem nestas 

mesmas alianças. 

relacional, sob a 

ótica do 

contratante, seus 

clientes e dos 

fornecedores de 

serviços de 

Contact Centers; 

 

19- Como e 

quando você 

percebe que a 

relação de 

parceria está com 

problemas? 

 

ET2: Cara é quando as minhas 

solicitações não foram atendidas. 

Dentro dos prazos estipulados. 

Quando de certa maneira tem features 

e a gente não são atendidas. 

O propósito de uma empresa 

fornecedora (contratadas e/ou 

contratantes) de serviços e 

dos seus clientes envolvidos 

nesta relação é trabalhar em 

conjunto de uma forma que 

venha a criar valor para 

ambos (JOHNSTON, M.W.; 

MARSHALL, G.W., 2013), 

assim, os efeitos nos 

resultados das relações 

espera-se que seja maior 

quando os elementos 

relacionais se referem a 

pessoas dentro das 

organizações, e mais fracos 

quando se referem apenas às 

empresas (ALEJANDRO et 

al,2011), (p.41 da 

dissertação). 

 

A importância dos trabalhos entre as 

empresas contratadas e contratantes em o 

trabalho em conjunto, de forma que esta 

combinação possa resultar em valor para 

ambos. 

Johnston e Marshall (2013), argumentam 

que espera-se que os resultados  possam 

ser melhores quando as relações forem de 

pessoas dentro das organizações e mais 

fracos quando tratados apenas em 

referência as empresas. 

2-Conhecer as 

características 

(dimensões) das 

relações 

interorganizacio

nais que 

contribuem, ou 

não, para a 

geração de valor 

para as partes. 

 

20- O que você 

considera um bom 

parceiro e como 

você mede esta 

relação de 

parceria? 

 

ET2: Então é assim né? O quanto que 

você consegue resolver né? Quanto 

que você corre atrás e resolve os erros. 

Algo deu errado aqui em 30 segundos 

a gente fez uma correção. Isso cara, 

não vai afetar meu SLA em nada. É 

claro eu até coloquei embaixo dessa 

questão: confiança, oportunismo, 

Parece que as interações entre 

clientes e funcionários de 

contato, como gerentes de 

contas, nas suas relações de 

negócios são uma fonte de 

diferenciação na qualidade do 

relacionamento percebido 

pelo cliente, isso pode ser 

A Empresa T2, entende que um bom 

parceiro é estar presente sempre, 

resolvendo e propondo soluções, e 

mitigando erros com soluções de 

resoluções em poucos segundos, para não 

comprometer o atendimento dos seus 

clientes finais. Alejandro et al. (2011), 

argumenta a necessidade e importância 

2-Conhecer as 

características 

(dimensões) das 

relações 

interorganizacio

nais que 

contribuem, ou 

não, para a 
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reputação e outras. Que até uma forma 

de você ver arriscado o negócio, mas é 

uma forma você medir né? Fica nas 

falas das relações não é? Você não 

confia eu confio em você essa empresa 

não tem reputação perdeu a reputação. 

Meu resultado do negócio objetivo, 

mas fica nas suas relações. Você não 

confia eu confio em você fez não tem 

reputação ela perdeu a reputação é um 

desafio né? 

particularmente verdadeiro 

quando as discussões focam 

exclusivamente no produto e 

preço e não são suficientes 

para conquistar o negócio de 

um cliente (ALEJANDRO et 

al, 2011).  

 

Desta forma a percepção do 

valor deverá fazer sentido 

também para as alianças e/ou 

parcerias, ou mesmo nas 

relações B2B e B2C e esta 

percepção muitas vezes não 

estão representadas somente 

pelo preço e demais 

condições comerciais destas 

relações, (p41 da 

dissertação). 

 

do gerente do negócio frente as 

dificuldades e impactos, quando o gerente 

de contas tem foco no negócio do seu 

cliente, para conquistá-lo e não focar 

exclusivamente nos produtos e preços. 

geração de valor 

para as partes. 
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ANEXO – Declaração da atuação do mestrando Onófrio Notarnicola como pesquisador. 

 
 


